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  چکیده 

قابل اسـتفاده نبـوده و    يشهر کیدر کنترل تراف کیکالس يروشها ،يشهر يتعداد خودروها در شبکه ها شیبا افزا

 يسـتمها یبا استفاده از س يشهر کیکنترل تراف يبرا یمقاله، روش نیدر ا. ابدی یم شیهوشمند افزا يبه روشها ازین

 کیـ از تقاطعهـا، توسـط    يادیـ تعـداد ز  شـامل شبکه  کی. شده است شنهادیپ یدو سطح یچندعامله سلسله مراتب

 کیـ مسـئول کنتـرل تراف   کیـ ر عامل که ه يدر سطح دوم تعداد. چندعامله در سطح اول مدل شده است ستمیس

 يچراغهـا  يزمانبنـد  يبـرا  یتیتقـو  يریادگیـ در سطح اول، . عامل هستند، قرار دارند يمتشکل از تعداد يا هیناح

بر قانون جهت کنترل تراکم خودروها  یمبتن ستمیس کیاست و در سطح دوم از  همورد استفاده قرار گرفت ییراهنما

کـه روش   دهنـد  ینشـان مـ   دیـ شـبکه گر  يروش بـر رو  يسـاز  ادهیـ اصل از پح جینتا. استفاده شده است هیدر ناح

  .دینما یم يریاز اشباع شبکه جلوگ نیدر زمان سفر شده و همچن ریتاخ زانیباعث کاهش م يشنهادیپ
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   مقدمه -1

در هر کشور، سیستم حمل  یسطح رفاه اجتماع شیو افزا عیتوسعه صنا يالزم برا يرساختهایز نیتر یاساساز  یکی

مدت زمان تلف شده و بـه   ،يشهر يخودروها در شبکه ها کیامروزه با افزایش روز افزون حجم تراف. باشد یو نقل م

 ژهیحمل و نقل به و يتقاضا عیند رشد سررو. است افتهی شیافزا زین يو مصرف انرژ ستیز طیمح یهمراه آن آلودگ

رو  نیـ از ا. شـود  یمحسـوب مـ   ایدن ياز شهرها ياریدر بس یدر ساعات اوج در کالن شهرها، از جمله مشکالت اصل

استفاده  ریاخ يدر سالها. باشد یمسائل مطرح در جوامع مختلف م نیاز مهم تر یکیو کارا  منیحمل و نقل ا نیتام

حمل و نقل هوشمند بـه طـور گسـترده مـورد      يها ستمیدر حوزه س یمختلف هوش مصنوع يکهایناز روشها و تک

 ،ییماننـد چـراغ راهنمـا    ستمیاز س یمختلف يهوشمند بر بخشها ياز آنجا که مفهوم عاملها. توجه قرار گرفته است

بـر عامـل    یمبتنـ  يکهـا یکنحـوزه از ت  نیـ مطـرح در ا  ياز روشها ياریانطباق دارد، لذا بس ادهیخودروها و عابران پ

  .کنند یاستفاده م

روش  نیـ در ا. شـود  یچندعامله ارائه مـ  يستمهایبر س یمبتن ییراهنما يجهت کنترل چراغها یمقاله، روش نیا در

 يریادگیـ مدل  کیشده که عاملها در سطح اول از  شنهادیپ کیکنترل تراف يبرا هیدوال یساختار سلسله مراتب کی

سـطح اول بـه    يعاملها در سطح دوم به عنوان ناظر عاملها و کنند یاستفاده م نهیبه یخط مش افتنیجهت  یتیتقو

با اسـتفاده   کیمقاله به حوزه کنترل تراف نیروش ارائه شده در ا نیبنابرا. پردازند یم هیدر هر ناح يزمانبند تیریمد

  .باشد یتقاطع ها مربوط م ياز  زمانبند

چندعامله ارائه شده است که جهت  يستمهاید با استفاده از سحمل و نقل هوشمن نهیدر زم ياریبس قاتیتحق

انجام شده در  ياز کارها یبرخ یبه بررس یبخش به طور اجمال نیدر ا. ارجاع نمود] 1[به  توان یآنها م یبررس

   .میپرداز یم یتیتقو يریادگیبر  یچندعامله و مبتن يستمهایبا استفاده از س کیکنترل تراف يراستا

قادر است در برابر  یداخل نیقوان يریبر عامل ارائه شده است که با به کارگ یمبتن کیکنترل تراف تمسیس] 2[ در

 کی يعامل جهت کنترل تقاطع،  قطعه ها نیچند يارائه شده دارا ستمیس. دهد قیخود را تطب یطیمح راتییتغ

 تیریبه مد ابانهایخ يقطعه ها يهاکمک عامل اتقاطع ب يعاملها. باشد یعامل مسئول م يتعداد  نیو همچن ابانیخ

به  دنیذکر شده را در جهت رس يو کنترل عاملها یمسئول کار هماهنگ يعاملها. پردازند یدر تقاطع ها م يزمانبند

 ابانها،یقطعه ها خ ابان،یمتشکل از چهار نوع عامل، تقاطع، خ یستمیس] 3[در . را بر عهده دارند يسراسر نهیبه

حال  نیارائه شده با مکانیزم اشتراك داده ها، در ع ستمینشان داده شده است که س. ه استارائه شد يکنترل مرکز

عامل . ابدی یدست م  زین هیدر هر ناح يسراسر نهیبه به شود، یو مصرف سوخت م کیکه باعث کاهش حجم تراف

را   یتیریمد ياستهایل کرده و سیعاملها را تحل ماتیسلسله مراتب قرار دارد، تصم يکه در باال يکنترل مرکز

به  دنیو رس ستمیس یدگیچیجهت کاهش پ یجهت که از ساختار سلسله مراتب نیروش از ا نیا. دینما یاعمال م

در راس سلسله مراتب قرار  يدارد، اما چون روش کنترل  مرکز يادیز تیاستفاده کرده است اهم يسراسر نهیبه

  .باشد یخطا را دارا م يریو عدم تحمل پذ یحطرا ییچیدگکنترل متمرکز از جمله پ بیدارد، معا
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به عنوان مثال . مورد استفاده قرار گرفته است زین يگریدر مقاالت د ستمهایس ریبه ز ستمیس یسلسله مراتب هیتجز

سطح،  نیتر نیدر پائ. باشد یم هیارائه شده که متشکل از سه ال یچندعامله سلسله مراتب ستمیس] 5[و ] 4[در 

و عامل کنترل کننده  یانیدر سطح م هیناح کی ندهکنترل کن يکننده تقاطع قرار دارند، عاملها کنترل يعاملها

 نیهمچن باشد، یم يفاز يو تئور یعصب يبر شبکه ها یارائه شده مبتن ستمیس. سطح قرار دارد نیدر باالتر ینواح

 یشبکه، به روز رسان يالهایوزن  میو تنظ يریادگینرخ  ،یتیتقو يریادگیبالدرنگ شامل  يریادگی يبخشها يدارا

عامل فراهم  يرا برا یطیمح راتییبا تغ قیو امکان تطب باشد یم یتکامل يتمهایبا استفاده از الگور يفاز طرواب يایپو

به هدف  دنیرس يبه کارگرفته شده را در راستا يروشها يایمزا یبیترک ياست به کار بردن روشها یهیبد. آورد یم

 نهیاست و  هز دهیچیمختلف و در کنار هم قرار دادن آنها پ يبخشها يساز ادهیو پ یاما طراح ند،ینما یم بیترک

   .دارد ییباال یمحاسبات

 کیتراف تیریچندعامله مطرح شده و در کنترل و مد يستمهایاست که در س ییروشها گریاز د يریادگی يروشها

از  یکیبه عنوان  لیدل نیدارد و به هم ایپو  يطهایمح در یقابل توجه يایمزا یتیتقو يریادگی. قابل استفاده است

مورد استفاده  ستیموجود ن طیاز مح یاز آنها که دانش قبل يشبکه ا ایتقاطع و  کیموفق در  کنترل  يراهکارها

ا سازد که راهکار پیشنهادي ت امکان را فراهم می نیا ک،یجهت کنترل تراف یتیتقو يریادگیاستفاده از . ردیگ یقرار م

هاي  بندي مناسب براي چراغ ، زمان حد امکان وابسته به دانش خبره نباشد و با توجه به تاریخچه آماري اجزاي شبکه

   .و رانندگی تنظیم شوند اهنماییر

بر مدل  یمبتن ياز روشها. شوند یم میبر مدل و مستقل از مدل تقس یبه دو دسته مبتن یتیتقو يریادگی يروشها

با  میآورده شده است، اشاره نمود که در آن عاملها از تعامل مستق] 6[که در  یبه روش توان یم کیدر کنترل تراف

روش بهتر از روش  نیداده شده است که ا شاناگرچه ن. ندینما نهیرا به کیتراف انیجر کنند یم یسع طیمح

و چنانچه تعداد تقاطع  تقاطع صورت گرفته است کی يروش تنها برا یابیثابت عمل کرده است، اما ارز يزمانبند

 يریادگی زین] 7[در . وجود ندارد يریادگیروش  نیبر عملکرد ا ینیشده و تضم شتریب یطیمح راتییشود، تغ شتریب

 يریادگی یروش از نوع نیدر ا. مورد استفاده قرار گرفته است دیشبکه گر کیدر  کیتراف لکنتر يبرا یتیتقو

صورت  نهیبه یابیریو مس یکیتراف يگنالهایجهت کنترل س یان خط مشهمکار استفاده شده است که به طور همزم

که تعداد  یبه خصوص زمان باشد، یارتباطات و دانش م يباال نهیروش مربوط به هز نیاز مشکالت ا یکی. ردیگ یم

. ستشده ا یمعرف] 8[در  زین باشد یبر مدل م یکه مبتن یمشابه يریادگیروش . ابدی یم شیشبکه افزا يتقاطع ها

بر مجموع زمان انتظار خودروها در اطراف تقاطع  یحالت، مبتن شیمدل شده است که نما يطور يریادگیهدف 

حالت بزرگتر  يتر و فضا دهیچیشود، مدل پ افتیاز خودروها در يشتریاست هرچه اطالعات ب یهیبد. باشد یم

  .شود یمحسوب م یمشکل اساس کیبزرگ  يشبکه ها يمساله برا نیخواهد بود، ا

 يطهایدر مح راتییبا تغ قیتطب تیقابل استفاده هستند، قابل ستایا يطهایبر مدل در مح یمبتن يآنجا که روشها از

در . باشد یقابل استفاده م طیمستقل از مح یتیتقو يریادگی يروشها ستا،یا ریو غ ایپو يطهایدر مح. را ندارند ایپو
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را  طیاز مح یان شده است که قادر است مدل ناقصیب تاسیرایغ يطهایاز مح یدسته مشخص يبرا یروش] 9[

گزارش شده نشان  جینتا. تقاطع مورد استفاده قرار گرفته است 9متشکل از  يروش در شبکه ا نیا. بزند نیتخم

بر مدل  یمستقل از مدل و مبتن ينسبت به روشها يبهتر ییروش کارا نیا ات،یخصوص یکه با فرض برخ دهد یم

  .بزرگتر نباشد يو استفاده در شبکه ها میروش قابل تعم نیا شود یباعث م مفروضات نیا دارد، اما وجود

مستقل از  طیجهت کنترل مح ]12[و یادگیري تقویتی موازي ] 11[و ] 10[در مقاالت  یقیتطب یتیتقو يریادگی

از حاالت و  یوان نگاشتتابع به عن بیشده است که از تقر یمعرف زین] 13[در  یقیکنترل تطب. مدل ارائه شده است

   .دینما یاستفاده م يزمان بند

قابل  ستیدر دسترس ن طیاز مح یکه مدل ستایا ریغ يطهایمستقل از مدل در مح یتیتقو يریادگی يروشها اگرچه

 يشبکه ها] 13[و  ] 12[ يمانند روشها گرید یتقاطع و برخ کیدر ] 14[روشها مانند  یاما برخ باشد، یاستفاده م

بزرگتر   يحجم محاسبات در شبکه ها یینما شیافزا لیروشها به دل نیا. را در نظر گرفته اند یخط اینظم و م دیگر

  .ستندین يساز ادهیمنظم قابل پ ریو غ

. باشد یبزرگ م يشبکه ها يارائه کرده اند که قابل اجرا بر رو یمحققان روش یموجود، برخ يروشها انیم از

روش  نیدارند، ا يزمانبند يریادگی يدر راستا هیهمسا يه استخراج دانش از عاملهاب یهمکار، سع یتیتقو يریادگی

 يگریدر مقاله د. شده است يساز ادهیپ قاطعت 64شامل  نیاز شهر دوبل یشده است در قسمت یمعرف] 15[که در 

  .]14[ گردند یکنترل م شود، یعاملها رد و بدل م انیکه م یو اطالعات یتیتقو يریادگیتقاطع با استفاده از  29 زین

بهینه از شبکه ترافیک شهري مورد   هاي راهنمایی و رانندگی با هدف استفاده نیز مساله کنترل چراغ] 16[ در

 نیرویکرد ما این مقاله تنها از نظر استفاده از ساختار سلسله مراتبی شبیه به رویکرد ا. بررسی قرار گرفته است

ها بوده که  ارائه شده است، شامل سه سطح از عامل کورحل در مقاله مذ وان راهساختاري که به عن. باشد می قیتحق

ترین سطح این سلسله مراتب، هر عامل سعی در بهینه کردن  در پایین. متفاوتی را بر عهده دارد  هر سطح وظیفه

از این رو، . م بیافتدمحلی به دا  سازي محلی بوده و ممکن است در یک بهینه این بهینه. ترافیک در یک تقاطع دارد

نمایند تا از این طریق از  تر می هاي الیه پایین عامل انیهایی سعی در برقراري همکاري م یک سطح باالتر، عامل رد

در . ي پایین تر است هاي الیه در این سطح، هر عامل ناظر بر تعدادي از عامل. هاي محلی خارج شوند دام بهینه

در سطح سوم، به عنوان ناظر کلی در نظر گرفته  املي کافی بزرگ باشد، یک ع شرایطی هم که شبکه به اندازه

ها، عامل یکتاي دیگري نیز نقش به  عالوه بر این مجموعه از عامل. کند دوم نظارت می  هاي الیه شود که بر عامل می

 که با وجود استفاده از یدر این مقال. کند هاي مختلف محیط ایفا می اشتراك گذاشتن اطالعات ترافیکی را بین عامل

سازي شده و همین امر  سازي ترافیک به صورت کالن پیاده ساختار سلسله مراتبی براي حل مسئله، محیط شبیه

  .سازد معنی می نتایج آن را با این مقاله بی  مقایسه

هاي راهنمایی  چراغبندي  چند عامله که براي کنترل ترافیک با استفاده از زمان يستمهایبر س یهاي مبتن روش اکثر

ها،  اند ممکن است در یک شبکه ترافیکی کوچک متشکل از تعداد محدود و انگشت شماري از تقاطع پیشنهاد شده
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اما با بزرگتر شدن شبکه ترافیکی کارآیی خود را به  ند،اي را تولید کن نزدیک به بهینه یهاي قابل قبول و گاه جواب

.  تر شود نیز ممکن است پایین  هاي ساده حل کنند از راه ی که تولید میهای دهند وکیفیت جواب شدت از دست می

هاي واقعی ما تعداد بسیار زیادي از تقاطع ها و اجزا  این امر بدان علت است که در یک شبکه بزرگ و در حالت

ها نیازمند  رت بهتر عاملاین تعداد از اجزا و یا به عبا.  را داریم که به صورت پویا با یکدیگر در تعامل هستند فیکیترا

  که کنترل یک چنین شبکه حال آن. حل قابل قبول با یکدیگر ارتباط داشته باشند این هستند که براي ارائه یک راه

شود در دنیاي واقعی و در  و باعث می آورد یفراوانی را به همراه م اتیارتباطی بسیار پیچیده بوده و سربارهاي محاسب

 زیرا ن یکیها در شبکه تراف عامل نیارتباطات ب گر،ید ییاز سو. ها استفاده کرد وان از آندرنگ نت هاي بال محیط

گرفته  نارتباط ضمنی و در عین حال واقعی، در تصمیماتی که جهت کنترل آ نیگرفت و چن دهیناد توان ینم

ها سر  تعداد زیادي از عامل هایی که ما با در چنین محیط. گذارند شود مهم بوده و روي نتیجه به شدت تاثیر می می

طور   به یسلسله مراتب يو کار داریم و حجم وسیعی از ارتباطات و تعامالت الزم بین آنها را شاهد هستیم، ساختارها

کاهش حجم محاسبات و حذف ارتباطات غیر ضروري و در نتیجه  له،سازي مسا توانند در ساده قابل توجهی می

  .یاري رسانندافزایش کارایی و مقاومت سیستم 

بزرگ  يشبکه ا. شود یارائه م یتیتقو يریادگیبا استفاده از  ییراهنما يکنترل چراغها يبرا یمقاله، روش نیا در

 هیدو ال یسلسله مراتب ستمیس کیقرار گرفته اند، با  گریکدیدر کنار  دیشبکه گر کیتقاطع که در  36متشکل از 

شبکه . باشند یم ییچراغ راهنما کی ياول مسئول زمانبند هیال يلهااز عام کیصورت که هر  نیبه ا. شود یمدل م

در . شود یعامل که در سطح دوم قرار گرفته است کنترل م کیتوسط  هیشده، که هر ناح میتقس ینواح يبه تعداد

 ستمیس کیدوم از  هیال يکه عاملها یدر حال کنند یاستفاده م يزمانبند يبرا یتیتقو يریادگیاول عاملها از  هیال

   .ندینما یاستفاده م هیدر ناح کیقانون جهت کاهش حجم تراف بر یمبتن

باشد  یم Q يریادگیمقاله که  نیمورد استفاده در ا یتیتقو يریادگیکوتاه در مورد  يمقدمه ا ،يبخش بعد در

اصل از ح یتجرب جی، نتا4در بخش . شوند یم یمعرف 3در بخش  يشنهادیمختلف روش پ يقسمتها. شود یشامل م

 انیب ندهیآ يو کارها يریگ جهیت، ن5در بخش . شود یگزارش م يشهر کیشبکه تراف يبر رو تمیالگور ياجرا

  .گردند یم

  

  Q-يیادگیر - 2

در میان این روشها، سیستمهاي چندعامله . تاکنون روشهاي بسیاري جهت شبیه سازي رفتار انسانها ارائه شده است

سیستمهاي مبتنی بر عامل امکان . آید سیستمهاي مشابه انسان به حساب میمناسب ترین ابزار جهت مدل سازي 

در مدلهاي مبتنی بر عامل، رفتار هر عامل بر اساس . سازند در نظر گرفتن جنبه فردي و اجتماعی انسان را فراهم می

هاي فردي عاملها را توان تفاوتهاي موجود در رفتار شود و به این ترتیب می ویژگیهاي مربوط به آن عامل تعریف می

تواند به صورت غیرمتمرکز انجام گیرد، امکان مدل سازي  همچنین از آنجا که طراحی آن می. مدل سازي نمود
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بنابراین سیستم رفتاري انسان بر مبناي یادگیري است، . آورند عاملهایی با رفتار مبتنی بر هدف را نیز فراهم می

  .باشد ستمهاي چندعامله میمهمترین جز در سی ،توان گفت یادگیري می

توان روشهاي یادگیري را به دو نوع روش یادگیري با ناظر و یادگیري بدون ناظر  با توجه به نقش ناظر خارجی می

یادگیري با ناظر، یک روش عمومی در یادگیري ماشین است که در آن به یک سیستم، مجموعه  .تقسیم بندي نمود

در  .ردگی فرا را خروجی به ورودي از تابعی تا کند می تالش سیستم و هشد ارائه خروجی –نمونه هاي ورودي 

  .گیرد یادگیري بدون ناظر، فرآیند یادگیري با استفاده از مجموعه نمونه هاي ورودي انجام می

 باشند ، مسائلی وجود دارند که در آنها منابع قابل استفاده براي حل مساله آنقدر کم و ناقص می در یادگیري ماشین

در برخی موارد حتی اطالع دقیقی از آنچه باید یاد . که امکان استفاده از الگوریتم هاي یادگیري با ناظر وجود ندارد

. تا یادگیري بدون ناظر روي آن صورت گیردوجود ندارد گرفته شود نیز در اختیار نیست و مجموعه داده آماده اي 

  . گیرد اقع شود که یادگیري در آن به کمک تجارب صورت میتواند مفید و در چنین شرایطی یادگیري تقویتی می

. کند تا تعامل خود با یک محیط پویا را از طریق خطا و آزمایش بهینه نماید در یادگیري تقویتی، سیستم تالش می

یادگیري . باشد یادگیري تقویتی راهی براي یادگیري رفتارها به کمک تعامل با محیط بدون داشتن هیچ ناظري می

تقویتی در واقع چگونگی نگاشت موقعیت هاي مختلف به اعمال براي حصول بهترین نتیجه یا بیشترین پاداش 

این دو . بلکه مراحل بعد هم تاثیرگذار است  موارد، اعمال نه تنها روي پاداش همان مرحله بسیاريدر  .باشد می

یادگیري . باشند یادگیري تقویتی میمهمترین خصوصیات » پاداش با تاخیر«و » سعی و خطا«خصوصیت، یعنی 

تقویتی از این رو مورد توجه است که راهی براي آموزش عاملها براي انجام یک عمل از طریق دادن پاداش و تنبیه 

  .است بدون اینکه الزم باشد نحوه انجام عمل را براي عامل مشخص نمائیم

. امل هیچ نوع دسترسی به مدل انتقال نداردیک روش مستقل از مدل است که در آن، ع، ]Q ]17-روش یادگیري

در این روش، . باشد این روش، یکی از بهترین و پرکاربردترین روشهاي یادگیري تقویتی در حل مسائل یادگیري می

*),(که با  sدر حالت  aعامل ارزش انتخاب عمل  asQ ط نشان داده می شود را با استفاده از تعامل پیوسته با محی

ها شروع کرده و بعد از هر عمل،  در این روش، عامل با مقادیر تصادفی از تخمین. زند و با سعی وخطا تخمین می

چندتایی به صورت  sras  s ،rعمل انجام شده در حالت  aحالت فعلی؛  sکند که در آن  را دریافت می ,,,

عمل مربوطه را به -تواند ارزش حالت عامل براي هر چندتایی می. باشد می aز اجراي حالت بعد ا sپاداش فعلی و 

  :صورت زیر محاسبه کند

)1( )]','(max[),()1(),(
'

asQrasQasQ
a

    

کند که تا چه حدي اطالعات جدید بدست آمده،  نرخ یادگیري عامل است و مشخص می]1,0[که در آن، 

شود که عامل فقط جدیدترین اطالعات را در نظر  براي این نرخ سبب می 1مقدار . جایگزین اطالعات قدیمی شوند

که فاکتور کاهش نامیده می شود، براي  ]1,0[گردد عامل یادگیري نداشته باشد؛ و  گیرد و مقدار صفر باعث می

یعنی عامل -کند مل را فرصت طلب میمقدار صفر براي این فاکتور، عا. هاي آینده است  مشخص کردن اهمیت پاداش
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شود که عامل براي یک پاداش باال  سبب می 1از سوي دیگر، نزدیکی به مقدار . گیرد فقط پاداش فعلی را در نظر می

  . در طوالنی مدت منتظر بماند

کاهش عمل به صورت مکرر تجربه شوند و نرخ یادگیري در طول زمان - هاي حالت شود که اگر تمامی زوج اثبات می

*),(ي  به مقدار بهینه 1با احتمال  Q - یابد، یادگیري asQ با توجه به این امر، سیاست بهینه به . شود همگرا می

  :شود صورت زیر تعریف می

)2( ),(max)( ** asQs
a


 

هاي تعریف شده در  هاي راهنمایی و رانندگی توسط عامل بندي چراغ براي زمان Q-در این مقاله از روش یادگیري

براي کنترل ترافیک، در   تعریف فضاي حالت و عمل  جزئیات بیشتر در رابطه با نحوه. کنیم هر تقاطع، استفاده می

  .بخش بعدي به تفصیل شرح داده خواهد شد

  

  Q-کنترل ترافیک با استفاده از یادگیري -3

ها یک عامل  براي مسئله ترافیک، به هر یک از تقاطعگونه که پیش از این نیز اشاره شد، در راه حل پیشنهادي  همان

ها با استفاده از  این عامل. سازند محیط چند عامله می کیها،   ي تمامی این عامل شود و مجموعه نسبت داده می

دانشی را از محیط دریافت کرده و اقدام به  اند، ههاي اطراف خود نصب گردید حسگرهایی که در سطح خیابان

مورد نظر،  یکیشبکه تراف. کنند هاي راهنمایی و رانندگی نصب شده در تقاطع مربوط به خود می چراغبندي  زمان

مقاله از  نیدر ا. نشان داده شده است 1که در شکل  باشد یدوطرفه م ابانیخ 70تقاطع و  36متشکل از  يشبکه ا

عامل است که هر کدام مسئول  36از اول متشکل  هیاستفاده شده است که ال هیدو ال یساختار  سلسله مراتب کی

و به  باشد یچهار تقاطع م يدارا کیشده است که هر  يبند میتقس هیناح 9شبکه به . باشند یتقاطع م کیکنترل 

 کیکه در  باشند یتقاطع ها به صورت چهار راه و سه راه م. در سطح دوم اختصاص داده شده است یعامل هیهر ناح

  .قرار گرفته اند دیشبکه  گر

  
  شبکه شهري مورد استفاده در شبیه سازي - 1شکل 
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  یادگیري تقویتی در سطح اول - 1- 3

در . در این شبکه عاملها همگن بوده و هرکدام کنترل سیگنال ترافیکی با تعدادي خیابان ورودي را بر عهده دارند

املها براي تخمین حالت از میانگین طول صف ع. این روش، به هر خیابان ورودي یک فاز اختصاص داده شده است

شوند و در  کنند، به این ترتیب که خیابانهاي ورودي بر اساس این مقدار مرتب می در خیابانهاي ورودي استفاده می

  .باشد نتیجه تعداد حالتهاي ممکن برابر با تعداد جایگشتهاي ممکن خیابانهاي ورودي می

در این صورت، . دهیم نشان می jl ،j=1,…,kخیابان ورودي است که با kداراي  iفرض کنید عامل  

klll  کمترین مقدار klبیشترین مقدار و طول صف  1lدهد که در آن طول صف  حالتی را نشان می21...

دو خیابان با طول صف یکسان وجود داشته باشد، بر اساس ترتیب فاز آن در طراحی سیگنال در حالتی که . باشد می

تعداد . باشد نشان دهنده ترتیب خیابانها و فازها در یک تقاطع متشکل از سه و چهار فاز می 2شکل. شوند مرتب می

باشد، در تقاطعهایی که  می k!رابر با حالتها بستگی به تعداد فازها دارد، با توجه به اینکه تعداد جایگشتهاي ممکن ب

  .  حالت خواهیم داشت 24حالت و براي تقاطعهاي چهار راه،  6داراي سه فاز هستند، 

  

 

  ترتیب فازها در تقاطعهاي سه فاز و چهار فاز - 2شکل 

  

در این روش . کند اعمالی که براي عامل تعریف شده است، نحوه تقسیم زمان سبز مربوط به هر فاز را مشخص می

کنیم که به هر فاز، زمانی به  یک طول ثابت زمانی را در نظر گرفته و آن را طوري میان فازهاي مختلف تقسیم می

زه سبز براي تمدید در نظر گرفته شده است که هر عنوان حداقل زمان سبز اختصاص یابد و عالوه بر آن تعدادي با

فضاي عمل با چهارتایی . نماید عمل عامل، نحوه تخصیص تمدیدهاي زمانی به فازهاي مختلف را مشخص می

 exexph hntn ,,, min گردد که در آن مشخص می:  

phn :تعداد فازها  

mint :ي است که باید به هر سیگنال تخصیص یابدحداقل زمان سبز  

exn :تعداد تمدیدهاي زمانی  

exh :طول هر تمدید زمانی بر حسب ثانیه  

  .شود به صورت زیر قابل محاسبه است نشان داده می زمان سبز تخصیص داده شده به فازهاي مختلف که با 

)3(  mintnnh phexex   
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ام را مشخص iزمان سبز اختصاص داده شده به فاز  di. آورده شده است 3این رابطه به صورت گرافیکی در شکل 

  .نماید می

  

  
  نمایش گرافیکی زمان اختصاص داده شده به فازها - 3شکل 

  

  :باشد تخصیص تمدیدهاي زمانی از نظر تئوري مشابه با حل مسئله زیر می

)4(  


 
1

 , iex

n

i
i xnx

ph

  

از . باید اعداد حسابی باشند ixواضح است که . باشد تعداد فازها می phn، تعداد تمدیدهاي زمانی و exnکه در آن 

) 4(باشد، لذا رابطه  می 4و  3به ترتیب  آنجا که تعداد فازها در شبکه مورد بررسی براي تقاطعهاي سه راه و چهارراه

  :شود به صورت زیر نوشته می

)5(  
exnxxx  321  

)6(  
exnxxxx  4321  

، تعداد exnنماید و این تعداد به  تعداد جوابهاي معادله فوق، تعداد اعضاي مجموعه اعمال عامل را مشخص می

  .دهد نشان میexnتعداد اعضاي مجموعه اعمال را بر حسب  4شکل . ردتمدیدها، بستگی دا

  

  
  نمودار تعداد عمل بر حسب تعداد تمدیدهاي زمانی در تقاطعهاي سه فاز و چهار فاز - 4شکل 

  

 یتیتقو يریادگیدر . باشد یم ییمان exnتعداد اعمال نسبت به   شیروند افزا شود، یم دهید 4همانطور که در شکل 

رخ  ییعدم همگرا یحت زیموارد ن یکند و در برخ اریبس ییباشد، همگرا ادیعامل ز يچنانچه تعداد اعمال ممکن برا



 

 
 
 

10

 يسه فاز تعداد جوابها يبرا ب،یترت نیبه ا. میدر نظر گرفته ا 4را برابر با  دهایروش، تعداد تمد نیدر ا. دهد یم

 يکاهش تعداد جوابها يبرا ریز تیاز محدود. شود یم 35تعداد برابر با  نیچهار فاز ا يو برا 15معادله برابر با 

  .استفاده نمود توان یمختلف م يزمان فازها راتییمعادله و محدود کردن تغ

)7(  exiiex

n

i
i nxxnx

ph




 1   ,         , ,  
1

  

مقدار کوچکی  چنانچه. شود کنترل می توان اختصاص داد با پارامتر  حداکثر تعداد تمدیدهایی که به هر فاز می

توان در نظر  ، حالتهاي مختلفی را میبراي انتخاب . گردد در نظر گرفته شود، از تعداد عمل هاي ممکن کاسته می

  :آورده شده است 1گرفت که در جدول 

  

  )7(بر روي تعداد جوابهاي معادله  تاثیر  - 1جدول 

   چهار فاز(تعداد جوابهاي معادله   )سه فاز(تعداد جوابهاي معادله(  

  1  غیرقابل حل  1

2  6  19  

3  12  31  

4  15  35  

 
بنـابراین تعـداد   . در نظر گرفته شـده اسـت   2و تقاطعهاي چهارفاز 4در این مقاله براي تقاطعهاي سه فاز

توان در نظر گرفت، براي تقاطعهاي مختلف با روابط زیر به دست  حالتهاي مختلفی که براي تخصیص زمان سبز می

  :آید می

)8(  4,3,2,1,0   ,4321  ixxxx  
)9(  2,1,0  ,44321  ixxxxx  

است با مجموع حداقل زمان سبز و میزان تمدید هاي زمان سبز که با یابد برابر  زمان سبز که به هر فاز اختصاص می

  :گردد رابطه زیر حاصل می

)10(  
exii hxtd  min  

نشان داده  2به طور خالصه، مقادیر پارامترهایی که در یادگیري سطح اول مورد استفاده قرار گرفته است، در جدول 

  .شده است
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  اده در یادگیري عاملهاي سطح اولپارامترهاي مورد استف - 2جدول 

  )چهارفاز(مقدار  )سه فاز(مقدار  توضیح  پارامتر

  
  92  94  طول دوره زمانی موثر

phn  
  4  3  تعداد فازها

mint  
  13  18  حداقل زمان سبز براي هر فاز

exn  
  4  4  هاي زمانی تمدید فازتعداد بازه 

exh  
  10  10  طول زمان تمدید


  2  4  حداکثر تعداد تمدید براي هر فاز  

S  24  6  تعداد حاالت  

A  19  15  تعداد اعمال  

  

عمـل و بـراي عاملهـاي     15ملهاي مربوط به تقاطعهاي سه فاز شامل با توجه به این مقادیر، مجموعه اعمال براي عا

ثانیـه   2توجه داشـته باشـید کـه    . آورده شده است 3باشد که در جدول  عمل می 19مربوط به تقاطعهاي چهار فاز 

ه در یک عمل برابر با  یک دوره کامل از هر فاز خواهد بود ک. براي زمان زرد پس از هر فاز در نظر گرفته شده است

براي کلیه عاملها . دهد یک نمونه از عمل عاملها را نشان می 5به عنوان مثال، شکل . یک ترتیب ثابت اجرا می گردد

در روش یـادگیري تقـویتی، بـراي محاسـبه     . شـود  ثانیه می 100طول یک دوره زمانی با احتساب زمان زرد برابر با 

  . مورد استفاده قرار گرفته استپاداش، مقدار نرمال شده میانگین طول صف خیابانها 

  

  مقادیر زمان سبز اختصاص داده شده به فازهاي مختلف  -3جدول

  عاملهاي داراي چهار فاز  عاملهاي داراي سه فاز

  3فاز   2فاز   1فاز   شماره عمل  4فاز   3فاز   2فاز   1فاز   شماره عمل

1  33  33  13  13  1  58  18  18  

2  33  13  33  13  2  18  58  18  

3  33  13  13  33  3  18  18  58  

4  13  33  33  13  4  48  18  28  

5  13  33  13  33  5  48  28  18  

6  13  13  33  33  6  18  48  28  

7  33  23  23  13  7  28  48  18  

8  33  23  13  23  8  18  28  48  

9  33  13  23  23  9  28  18  48  
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10  23  33  23  13  10  38  38  18  

11  23  33  13  23  11  38  18  38  

12  13  33  23  23  12  18  38  38  

13  23  23  33  13  13  38  28  28  

14  23  13  33  23  14  28  38  28  

15  13  23  33  23  15  28  28  38  

16  23  23  13  33  

17  23  13  23  33  

18  13  23  23  33  

19  23  23  23  23  

  

  سیستم مبتنی بر قانون در سطح دوم -2- 3

عاملهاي . باشند چهار عامل میعامل قرار دارند که هریک مسئول کنترل ناحیه اي متشکل از  13در سطح دوم، 

کنند که در مواقع ضروري تا حد ممکن از اشباع شدن خیابانهاي  سطح دوم نقش کنترلی خود را طوري ایفا می

براي این منظور در این عاملها از سیستم مبتنی بر قانون جهت کنترل و جلوگیري از وقوع . ناحیه جلوگیري نمایند

هاي سطح دوم پارامترهایی جهت تعیین وضعیت ناحیه محاسبه کرده و با توجه به آن عامل. نمائیم بحران استفاده می

عاملهاي سطح دوم تراکم خودروها را در ناحیه . نمایند براي عاملهاي سطوح پائین تر سیاستی را مشخص می

رض کنید ف. پردازند محاسبه کرده و بر اساس قوانین موجود به محدود کردن فضاي عمل عاملهاي عضو خود می

تقاطعهاي حاصل از iهمچنین فرض کنید عاملهاي . باشد i ،i=1,…,mمسئول کنترل عاملهاي  kعامل 

iچهار خیابان ورودي هستند که با
jl ،i=1,…,4 عامل . شود نشان داده میk  تراکم خودروها را در ناحیه اندازه

  :پردازد کند و بر اساس قانون زیر به محدود کردن فضاي عمل عامل می گیري می

)11(  )}(max|),...,({)(  )}(max|),...,({)( &    
,...,1

1
,...,1

11 i
ki

jkii
ki

jki xxxxatallllst sdif


   

)12(  }|),...,({)(  )}(max|),...,({)( &   1
,...,1

1 2 exjkii
ki

jki nxxxatallllst sdif 


  

1  2و  در شبیه سازي این مقادیر برابر با . شوند وضعیت شبکه تعیین میحدود آستانه اي هستند که با استفاده از

باشد که در هر دوره زمانی با در نظر  تراکم خودروها در ناحیه مربوطه می d. در نظر گفته شده است% 60و % 30

لذا دهند و  افزایش می)  4(قوانین فوق محدودیت هاي رابطه . شود داشتن ظرفیت خیابانها محاسبه و به روز می

عامل به جاي اینکه از میان مجموعه عمل ممکن خود عملی را انتخاب نماید، از مجموعه محدودتري انتخاب 

قانون اول به این صورت است که در صورتی که تراکم . نماید که مغایرتی با قانون عامل سطح باالتر نداشته باشد می

شود زمان بیشتري به  محدودیتی به عاملها ابالغ می گردد که باعث می گردد،1خودروها در ناحیه بیشتر از 
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از میان عملهاي موجود در . باشد فازهایی اختصاص یابد که مربوط به خیابانی با بیشترین طول صف خودروها می

چهار فاز و  بدین ترتیب عاملهاي مربوط به تقاطعهاي. عمل مطابق با این قانون می باشد 6مجموعه عمل عاملها تنها 

عمل به انتخاب عمل  6عمل، عملی را انتخاب نمایند، از میان  15و  19سه فاز به ترتیب به جاي اینکه از میان 

  .پردازند می

بدین ترتیب که همه تمدیدها را به فازي اختصاص . نماید قانون دوم محدودیت بیشتري روي فضاي عمل اعمال می

تواند انجام دهد و آن هم عملی  بدین ترتیب هر عامل تنها یک عمل می .دهد که بیشترین طول صف را دارد می

باشد اجرا  می mintگیرد و سایر فازها حداقل زمان سبز را که برابر با  تمدید براي فاز مربوطه در نظر می 4است که 

تاثیري در روند یادگیري تقویتی ) فازعاملهاي سه (چنانچه این عمل در فضاي عامل وجود داشته باشد . نمایند می

تواند انجام گیرد، اما چنانچه در فضاي عمل وجود نداشته باشد  شود و فرآیند به روز رسانی خط مشی می ایجاد نمی

  .شود خط مشی ثابت مانده و به روز نمی) عاملهاي چهارفاز(

اي سطح اول از یادگیري تقویتی براي بدین ترتیب یک سیستم سلسله مراتبی در دو سطح خواهیم داشت که عامله

نمایند در حالی که عاملهاي سطح دوم، وضعیت ناحیه را بررسی کرده و در مواقع  یافتن کنترل بهینه استفاده می

  .نمایند الزم با محدود کردن فضاي انتخاب عاملها، نقش کنترلی خود را ایفا می

  

  
  مربوط به تقاطعهاي سه فاز و چهار فاز براي عاملهاي 12نمایش گرافیکی عمل شماره  -5شکل

  

  نتایج تجربی -4

نتایج . پیاده سازي شده است 1بر روي شبکه شکل  Aimsunروش ارائه شده در این مقاله با استفاده از نرم افزار 

پارامترهایی که در شبیه سازي ترافیک شهري در . تجربی حاصل از به کارگیري این در این بخش آورده شده است

  . آورده شده است 4گرفته شده اند، در جدول  نظر
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  پارامترهاي مورد استفاده در شبیه سازي شبکه ترافیک شهري -4جدول 

  مقدار  خصوصیات

  تعداد تقاطع ها

  تعداد خیابانها

  )متر(میانگین طول خیابانها 

  تعداد خطوط عبوري خیابانها

  )کیلومتر بر ساعت(حداکثر سرعت 

  خروجی/تعداد مراکز ورودي

  توزیع ورودي خودروها

  )ساعت(مدت زمان شبیه سازي

  )خودرو در ساعت( 1حجم ترافیک 

  )خودرو در ساعت( 2حجم ترافیک 

36  

70  

85/612  

3  

50  

10  

  نرمال

10  

10000  

20000  

  

با  6در شکل  1نتایج حاصل از اجراي روش پیشنهادي در دو حالت یک سطحی و دو سطحی براي حجم ترافیک 

اجراي مستقل روشها بر روي شبکه مذکور  10این نتایج میانگین حاصل از . ت مقایسه شده استروش زمانبندي ثاب

در شبیه سازي، ابتدا روش یادگیري تقویتی در سطح اول براي زمانبندي تقاطع ها مورد استفاده قرار . باشد می

سپس سیستم مبتنی بر قانون  .دهد که میانگین تاخیر در کل شبکه کاهش یافته است گرفته است و نتایج نشان می

 6همانطور که در شکل . سطح دوم به یادگیري تقویتی عاملهاي سطح اول اضافه و مورد آزمایش قرار گرفته است

شود، روش زمانبندي دو سطحی باعث کاهش بیشتر میانگین تاخیر در شبکه و در نتیجه افزایش کارایی  مشاهده می

  .شده است

براي حجم ترافیک . نشان داده شده است 7در شکل  2اي مذکور براي حجم ترافیک نتایج حاصل از اجراي روشه

باال اگرچه با استفاده از هر سه روش، شبکه بعد از مدتی اشباع شده اما میانگین تاخیر قبل از اشباع و همچنین 

سطحی بهتر از  دهد که کارایی زمانبندي دو نشان می 7نمودار شکل . باشد زمان رسیدن به اشباع متفاوت می

  .باشد یادگیري تقویتی یک سطحی است و این روش نیز بهتر از زمانبندي ثابت می
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  1ساعت شبیه سازي براي حجم ترافیک  10میانگین تاخیر سه روش در  -6شکل 

  

  
  2ساعت شبیه سازي براي حجم ترافیک  10میانگین تاخیر سه روش در  - 7شکل 

  

  نتیجه گیري و کارهاي آینده - 5

. گیرد یستمهاي چندعامله اغلب براي مدل کردن سیستمهاي توزیع شده در مقیاس باال مورد استفاده قرار میس

یکی از روشهایی که براي کاهش پیچیدگی در این سیستمها به کار می رود، استفاده از ساختارهاي سلسله مراتبی 

اده تر شده و از این رو منجر به کاهش ساختار سلسله مراتبی باعث تجزیه مساله به زیر مسائل س. باشد می

تقاطع با استفاده از سیستمهاي چندعامله سلسله  36در این مقاله یک شبکه ترافیکی شامل . گردد پیچیدگی می

در سطح اول عاملها با به کارگیري یادگیري تقویتی به کنترل و زمانبندي . مراتبی در دو سطح مدل گردید

مدل یادگیري تقویتی ارائه شده به صورت پارامتري بوده و لذا امکان . پردازند ع میچراغهاي راهنمایی در هر تقاط

از طرفی دیگر مجموعه حالت و عمل طوري . افزایش و یا کاهش اعمال ممکن در مجموعه عمل عامل وجود دارد
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بکه ترافیک شهري ش. تواند براي تقاطعهایی با تعداد فازهاي مختلف تعمیم یابد تعریف شده است که به راحتی می

عاملهاي سطح دوم از . به نواحی منظم تقسیم بندي شده و به هر ناحیه عاملی در سطح دوم نسبت داده شده است

این . کنند سیستم مبتنی بر قانون براي کاهش فضاي انتخاب عاملها و در راستاي کاهش تراکم خودروها استفاده می

کنند و زمانی که از حد مشخصی بیشتر شده از قوانینی جهت کاهش  یعاملها تراکم خودروها را در ناحیه کنترل م

نتایج تجربی حاصل از . کنند آن و در نتیجه کاهش میانگین تاخیر و جلوگیري از اشباع شدن شبکه استفاده می

میانگین تاخیر با . اجراي روش بر روي شبکه گرید پیاده سازي و با روش زمانبندي ثابت مقایسه گردیده است

ستفاده از ساختار پیشنهادي دو سطحی کمتر از ساختار یک سطحی در شبکه بوده و هر دو روش بهتر از زمانبندي ا

شوند اما  در حجم ترافیک باال، اگرچه هر سه روش در نهایت منجر به اشباع شبکه می. ثابت در محیط عمل کرده اند

لسله مراتبی دو سطحی در شرایط فوق اشباع کند و روش س زمان رسیدن به اشباع در روشهاي مختلف فرق می

  .توانسته شبکه را طوري کنترل نماید که تا حد ممکن زمان اشباع را به تعویق اندازد

کارهاي آینده شامل به کارگیري روش پیشنهادي در شبکه هاي واقعی و تعمیم روش براي تقاطع هایی با تعداد 

سطوح سلسله مراتبی را افزایش داد و کارایی روش را با افزایش  توان تعداد همچنین می. باشد فازهاي مختلف می

در این مقاله، ناحیه ها به طور ثابت و مشخص تعیین شده اند، که تعیین ناحیه ها . تعداد سطوح اندازه گیري نمود

  .توان به آن پرداخت نیز خود بحث جداگانه و مستقلی است که می
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Abstract  

By increasing the number of vehicles in urban network, classic methods cannot be used for 
traffic control. Hence, intelligent methods have been massively used today. In this paper, a 
new method is proposed for urban traffic control using a two-level hierarchical multi-agent 
system. At the first level, a network including a large number of intersections has been 
modeled using multi-agent system. At the second level, each agent controls a region of 
network which contains a number of intersections. Reinforcement learning has been used 
for traffic signal timing at the first level. At the second a rule based system has been used to 
control the vehicle congestion control in a region. The experimental results on a grid 
network show that the proposed method decreases the average delay time and prevents the 
network to be saturated. 
 
Keywords: Intelligent Traffic Control, Multi-agent System, Hierarchical structures, Reinforcement 
Learning. 
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