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چکیده
بافت آگاهي منجر به شناخت بهتر محیط و اشیا و عوامل ،و نحوه ارتباط و تعامالت بین آنها ميباشد .در نتیجه ميتواند تاثیر به
سزايي در ارائه راهکارهاي مناسب در حل مسائل جهان واقعي داشته باشد .از اين رو ميتوان در فرآيند امداد و نجات در بحرانها ،نیز بافت
آگاهي را وارد نمود و در راستاي بهبود و تطابق پذيري بیشتر راهکارها با محیط واقعي ،گام برداشت .در میان بحرانها و بالياي طبیعي،
زمینلرزه به دلیل وجود گسلهاي لرزه خیز و فعال در ايران و بسیاري از کشورها ،يکي از بحرانهاي اساسي ميباشد .با توجه به اهمیت
شناسايي بافتها در واقعي و قابل اجرايي شدن پژوهشها ،در اين پژوهش بافتهاي امدادگران ،تیمها و محیط به عنوان بافتهاي اصلي در
مسئلهي مذکور ،بررسي و ارتباط آنها با يکديگر و اولويتهاي فعالیتها و مکانها با شناسايي تخصصها و شرايط جسماني و موقعیتي
امدادگران مشخص شده است .در نهايت ساختار و راهکاري به کمک الگوريتم کلوني مورچگان و سیستم اطالعات مکاني جهت بهینهسازي
تخصیص امدادگران به محلهاي آسیب ديده و فعالیتهاي الزم در محدودهاي از منطقه  3شهر تهران ،طراحي و اجرا شده است؛ که
استفاده از بافتآگاهي و ترکیب آن با الگوريتمهاي هوش مصنوعي جهت موضوع امداد و نجات در بحران زمینلرزه پژوهشي نوين ميباشد.
نتايج حاصل شده از اين پژوهش در مقايسه با در نظر نگرفتن بافت هاي موجود در امداد و نجات و بدون استفاده از الگوريتمهاي هوش
مصنوعي ،بهبود  1/79برابري راهکار پیشنهادي را نشان ميدهد.
واژگان کلیدی :سیستم توصیهگر ،بافت آگاهي ،بهینهسازي ،امداد و نجات ،الگوريتم کلوني مورچگان ،زمینلرزه

* نويسنده رابط
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طراحی یک سیستم توصیهگر بافت آگاه به منظور بهبود عملکرد تیمهای

مقاله پژوهشي  -سیستم توصیهگر بافت آگاه تیمهاي امداد و نجات مبتني بر الگوريتم کلوني مورچگان

 -1مقدمه
يکي از مسائلي که همه ساله خطرات زيادي را در
سراسر جهان بر زندگي انسانها متحمل ميکند ،بحرانها
و بالياي طبیعي هستند .اگر اينگونه حوادث غیر قابل
پیشبیني باشند ،خطرات و خسارات جاني آنها نیز به
مراتب بیشتر خواهد بود .در میان سوانحي از قبیل سیل،
طوفان ،آتشفشان ،زلزله ،سونامي؛ زمینلرزه رخدادي است
که نسبت به ساير سوانح از همهگیري بیشتري برخوردار
بوده و تقريبا غیرقابل پیشبیني ميباشد .در راستاي
مقابله با بحرانها و سوانح از ساختاري تحت عنوان
مديريت بحران استفاده ميشود که به کلیه مسائل قبل،
حین و پس از بحرانها و سوانح ميپردازد و منجر به
فعالیتهايي در زمینه برنامهريزي ،آمادگي ،پیشگیري،
مقابله (پاسخ) و بازسازي ميشود [.]1
از اساسيترين و مهمترين کارهايي که ميتواند منجر
به کاهش خسارات جاني سوانح مختلف شود ،بحث امداد و
نجات در سوانح است که در فاز مقابله از ساختار مديريت
بحران قرار دارد .همچنین اطالعات بافتي محیط و يا به
عبارت ديگر ايجاد يک سیستم توصیهگر بافتآگاه ميتواند
فرآيند تعامل با محیط را به طور سادهتري برقرار سازد
[. ]2اين پژوهش به بررسي انواع بافتها و ارتباطات آنها
و ساختار امداد و نج ات در زلزله که به دلیل موقعیت
جغرافیايي ايران و زلزلهخیز بودن آن ،يکي از بحرانهاي
اساسي کشور ايران محسوب ميشود ،ميپردازد.
جهت بررسي بافتآگاهي ،انواع بافتها ،بافتهاي امداد
و نجات در زمینلزه ،هوش مصنوعي و الگوريتمهاي بهینه-
سازي در بافت آگاهي 1و امداد و نجات بررسيها و مطالعاتي
صورت گرفت Vafaeinejad .و همکاران در سال 2009
راهکاري مکاني-زماني جهت امداد و نجات در زلزله را ارائه
نمودند [ Vafaeinejad .]3و همکاران در سال  2010روشي
نوين براي مدلسازي و برنامهريزي فعالیتهاي گروهي با
مدلسازي مکاني -زماني فعالیتهاي گروهي بشري راهي
براي افزايش راندمان انجام فعالیتهاي دسته جمعي انسانها
ارائه نمودهاند [ .]4در سال  Rasekh 2012و Vafaeinejad
از تئوري صف 2با مدل چند کاناله با زمان سرويسدهي
نمايي جهت برنامهريزي گروههاي امداد و نجات زلزله
1 Contex Aware
2 Queueing theory
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استفاده نمودند [ ]5و  Xiaoping Liuaو همکاران جهت
تخصیص بهینه کاربري اراضي در نواحي بزرگ از الگوريتم
کلوني مورچگان استفاده نمودند []6؛ Abdolsalam
 Ghaderiو همکاران از  PSOترکیبي جهت مکانیابي
سکونتگاه [ ]7و  YaoLin Liuو همکارانشان از  PSOو
تکنیکهاي بهینهسازي چند هدفه براي تخصیص زمینهاي
روستايي در منطقه نیمه خشکي در چین استفاده گرديده
است [ ،]8انجام شده است Ole-Christoffer Granmo .و
همکاران در سال  2013از مدل  3DNBبراي پیگیري و
پیشبیني حرکت افراد تا زمان شروع به تخلیه و از مدل
 ACOجهت يافتن راههاي امن به صورت پويا در پاسخ به
خطرات ثانويه در هنگام تخلیه استفاده گرديده و به مدل
مکاني -زماني پويا دست يافتهاند [ .]9در سال 2014
الگوريتم کلوني مورچگان توسط  Jason Mahdjoubو
همکاران به منظور هماهنگي بهتر تیمهاي نجات در
مديريت بحران استفاده شد [ .]10در سال Jaziar 2015
 Radiantiو همکاران از مدلسازي مکاني-زماني 4جهت
تخلیه آتشسوزي بهره جستند [ ]11و همچنین James T.
 Linو  Chun-Chih Chiuاز الگوريتم ترکیبي بهینهسازي
ازدحام ذرات و جستجوي محلي براي تخصیص منابع
استفاده نمودند [ ]12و نیز  Nadia Nedjahو همکاران
الگوريتمي توزيع يافته مبتني بر  PSOجهت تخصیص
وظايف پويا میان انبوه رباتها ،ارائه نمودند []13؛ همچنین
 Wei Hongو همکاران از  PSOجهت تخصیص وظايف دو
سطحي استفاده نمودند [ R.K.Jena .]14نیز در همان سال
با چارچوبي از  PSOتودرتو به زمانبندي 5وظايف چند هدفه
در محیطهاي ابري پرداخت [ .]15و در سال 2016
پژوهشي جهت تخصیص وظايف بهینه مبتني بر الگوريتم
ازدحام ذرات 6براي زمانبندي در فعالیتهاي مشارکتي
توسط  Gyeongtaek Ohو همکارانشان انجام شده است
[ .]16همچنین  Lei Xuو همکاران جهت تخصیص منابع
براي يک سیستم چند کاربره از الگوريتم شبیهسازي
بازپخت با ترکیب الگوريتم ژنتیک 7استفاده نمودهاند[ ]17و
نیز Akbari ،و  Rashidiاز يک الگوريتم زمانبندي چند

3 Dynamic Bayesian network
4 Spatio-Temporal
5 Scheduling
)6 Particle Swarm Optimization (PSO
7 Genetics

اس

1 Cuckoo
2 Simulated Anneling
3 Agent Base
)4 Ant Colony Optimization (ACO
5 Linear Programing
6 Game Theory

 -2مبانی نظری
 -1-2بافتآگاهی
مفهوم بافت به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته
است .بافت به عنوان اطالعاتي تعريف ميشود که ميتواند
براي توصیف وضعیت يک موجوديت استفاده شود []27 ،2؛
يک موجوديت ميتواند يک فرد ،يک شي يا يک مکان يا هر
الماني در نظر گرفته شود و به تعامل کاربر و کاربري مرتبط
باشد [ .]2همچنین بافت را ميتوان به عنوان مکانها،
هويت افراد يا اشیاء اطراف کاربر يا موضوعات مربوط به
زمان تعريف نمود (مانند روز ،هفته يا فصل).
زمانيکه مفهوم بافت 8تعريف ميشود ،سه جنبه در
محیط در نظر گرفته ميشود :شي يا موجوديت ،محیط
شي و محیط فیزيکي .شي شامل اطالعات مربوط به شي،
مکان و يا هر الماني و ويژگيهاي آن است ،در حالي که
7 Sense
8 Context
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هدفه بر پايه الگوريتم فاخته 1به منظور تخصیص وظايف در
سیستمهاي ناهمگن استفاده نمودهاند[ ،]18و نیز همچنین
سرگلزائي و وفايينژاد از الگوريتم فاخته جهت بهینهسازي
مسیريابي در يک شبکه شهري ،در پژوهش خود بهره بردند
[ Ilaria Baffo .]19و همکاران در سال  2017با استفاده از
الگوريتم کلوني مورچگان به بهبود مسیريابي در شرايط
اضطرار پرداختند [ .]20در سال  Tang Jian 2018و
همکاران با استفاده از بهینهسازي بازپخت 2و شبیهسازي
عامل مبنا 3به ارائه راهکاري جهت امداد و نجات پرداختهاند
[ ]21و نیز بلوري و همکاران با استفاده از بهینهسازي
بازپخت به مکانیابي ايستگاههاي آتشنشاني پرداختند
[]22؛ همچنین  Hongman Wangو همکاران با استفاده از
الگوريتم کلوني مورچگان چند هدفه به بهبود حمل و نقل
اضطراري پرداختند [ .]23در سال Youngchul 2019
 Shinو همکاران با تلفیق الگوريتم کلوني مورچگان 4و
برنامهريزي خطي 5جهت بهبود حمل و نقل بعد از بحران
تالش نمودهاند [ ]24و نیز  Vahidniaو همکاران توزيع
6
وظايف در شبکههاي مکاني با بهرهگیري از نظريه بازيها
را به انجام رساندند [ José M. Ferrer .]25و همکاران در
سال  2020پژوهشي تحت عنوان يک روش جديد مبتني بر
کلوني مورچه براي امداد رساني در برابر باليا انجام دادهاند
که در آن با توجه به کمبود منابع و ناامني موجود در طي
مسیر حمل کمکهاي بشردوستانه در پاسخ به فاجعههاي
بزرگ و نیز تصمیمگیريهاي فوري و تحت عدم اطمینان
زياد ،روش مفصل مبتني بر بهینه سازي کلوني مورچه را
توسعه مي دهیم که براي دو مطالعه موردي زلزله 2010
هائیتي و قحطي  2005نیجر اعمال ميشود .همچنین
اضافه نمودن چندين معیار از جمله هزينه ،زمان ،ارزش
ويژه ،قابلیت اطمینان ،امنیت يا اولويت ،عالوه بر استفاده از
مورچههاي تخصصي و فرمونهاي موثر که عناصر جديد
الگوريتم هستند ،کمک مهمي حل مسئله است .نتايج
محاسباتي بهرهوري روش جديد را نشان نشان داده است و
تأيید ميکند که ميتواند پايه خوبي براي ابزار پشتیباني
تصمیمگیري براي عملیات واقعي باشد[.]26

با مطالعه مقاالت و کتب مرتبط و مصاحبه با افراد
خبره در موضوع پژوهش ،کلیه بافتهاي امدادگران ،تیم-
ها ،ارتباط امدادگران و محیط رخداد زلزله فرضي بررسي
شده است و توضیحات آنها در ادامه مباحث ذکر ميشود.
بررسي بافتآگاه مکاني و استفاده از متدهاي بهینهيابي
براي مسئله امداد و نجات و نیز ساختار واقعي تیمهاي
نجات از نوآوري اين پژوهش به شمار ميآيد .بافتها و
7
اطالعاتي که در طي مراحل مختلف امداد و نجات حس
ميشوند ،شامل موقعیت ،زمان ،میزان آسیبهاي انساني و
سازهاي ،تعامالت امدادگران با يکديگر و با محیط
پیرامونشان و کل محدوده رخداد بحران ،فعالیتها،
تخصصها و اولويتهاي آنها ،شرايط و وضعیت جسماني
و موقعیتي امدادگران ميباشد.
در نهايت با استفاده از اطالعات بافتي موجود و بررسي-
هاي انجام شده پیرامون الگوريتمهاي بهینهسازي سازگار با
ساختار پژوهش ،الگوريتمي جهت بهینهسازي استقرار
امدادگران ،فعالیتهاي امداد و نجات الزم در بحران رخداده
و وظايف امدادگران در محدوده مرکزي منطقه  3شهر
تهران طراحي و پیادهسازي ميشود .در ادامه به بیان مباني
نظري پژوهش حاضر ،روش پیشنهادي ،پیادهسازي و بیان
نتايج و پیشنهادات پرداخته ميشود.
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محیط شي مربوط به همسايگان شي و چگونگي ارتباط يا
تعامل هر موجوديت و رفتار آن با همسايگان خود و رفتار
و ارتباط متقابل آنان با موجوديت مورد نظر است .محیط
فیزيکي نیز شامل محیطي است که مسئله در آن محیط
مطرح شده و کلیه محاسبات در آن انجام ميشود و تمامي
موجوديتها و همسايگان آنها و روابط و تعامالت آنها
درون اين محیط بیان ميشود [.]27

 -2-2امداد و نجات
 -1-2-2بررسی وظایف امدادرسانان
در اين بخش به بررسي وظايف امدادرسانان در بحران
زلزله و نکات مهم در فرآيند امدادرساني زلزله پرداخته
ميشود .برخي اشخاص جستجو و نجات را شامل چهار
جزء مکانیابي ،ارزيابي ،تثبیت و انتقال ميدانند [ .]28ابتدا
مکانیابي و رهاسازي افراد و بعد ارزيابي پزشکي و در
صورت نیاز به کارگیري کمکهاي اولیه ،درمان اضطراري
(تثبیت) و انتقال به مراکز درماني انجام ميشود [.]29
گروه نجات ميبايست برنامه دقیقي براي انجام عملیات
نجات افراد محبوس در آوار داشته باشد.
 -2-2-2مدیریت عملیات جستجو و نجات
براي تضمین موفقیت عملیات جستجو و نجات در
مناطق شهري برنامه امداد و نجات به ترتیب شامل مراحل
پنجگانه زير انجام ميشود [:]30
 شناسايي ابتدايي -جمعآوري اطالعات (ارزيابي مقدماتي)
 ارزيابي منطقه به طور سريع (بازديد فني)
 جستجو و نجات سطحي در منطقه آسیب ديده (نجات
اولیه)
 جستجو و نجات توسط وسائل فني (نجات ثانويه)
 برداشت سیستماتیک آوار (آواربرداري نهايي)
از طرف ديگر ،هفت مرحله در عملیات جستجو و
نجات قابل فرض است که افراد نجاتگر بايد آنها را در نظر
داشته باشند [:]31
 .1جمعآوري اطالعات :يکي از اولین اقداماتي که بايد
انجام شود ،بررسي و ارزيابي موقعیت ميباشد
 .2ارزيابي میزان خسارات :با نگاه از زواياي مختلف به
ساختمانها بررسي ميشود.

156

 .3شناسايي منابع و دستیابي به آنها :شامل دسترسي به
امکانات ،تجهیزات و پرسنل الزم ميباشد.
 .4اولويتبندي :شامل تشخیص وضع اضطراري و
اطمینان از وجود ايمني براي تداوم عملیات جستجو و
نجات ميباشد .گاهي اوقات بايد ساختماني را به
نحوي عالمت گذاري کرد که فرد ديگري وارد آن
نشود و منتظر نیروهاي ديگر يا امکانات بیشتر ماند.
 .5طراحي برنامه نجات :در اين قسمت مشخص ميشود چه
کسي يا چه کساني با چه شرايطي وارد ساختمان شوند.
 .6هدايت عملیات جستجو و نجات :جستجو براي افراد
زير آوار مانده و گیر افتاده
ارزيابي سیر پیشرفت :بايد همواره موقعیت را بررسي
نمود تا میزان پیشرفت برنامه نجات سنجیده و همچنین از
بروز هرگونه آسیب به نیروهاي امدادي جلوگیري شود.

 -3-2بهینهسازی کلونی مورچگان ()ACO
برخي از روش هاي فراابتکاري بر پايه مطالعات شکل
گرفته بر روي رفتار حشرات اجتماعي ايجاد شدهاند .در
بین رفتارهاي مختلف حشرات ،رفتار جستجوي غذا يکي
از مهمترين عوامل ايجاد اينگونه سیستمهاي مصنوعي
بوده است .الگوريتم مورچه ،با الگوي تصادفي خود ضمن
اجراي الگوريتم ميتواند از جوابهاي قبلي براي هدايت
جستجو و ايجاد جوابهاي جديد بهره گیرد [.]32
معروفترين رفتار گروهي مورچهها که به صورت گسترده
در مسائل مختلف بهینهسازي مورد مطالعه قرار گرفته
است ،نحوهي عملکرد آنها در جستوجوي غذا ميباشد.
مورچه ها قادرند کوتاهترين مسیر بین النه و منبع غذايي
را با کارايي بسیار بااليي پیدا کنند [.]33
مورچههاي واقعي در حین حرکت ،مادهاي شیمیايي به
نام فرامان بر روي مسیر خود به جاي ميگذارند [ .]32در
مسیرهاي کوتاهتر ،مورچهها راحتتر و سريعتر به غذا مي-
رسند ،در نتیجه در اين مسیرها فرامان بیشتري ريخته شده
و به دلیل حساسیت مورچهها نسبت به فرامان ،بیشتر
جذب اين مسیرها ميگردند و مسیرهاي مناسبتر
شناسايي ميشوند .رفتار ديگر مورچهها ،ساخت قبرستان و
مراقبت از کودکان است که در اين دو رفتار اجتماعي و
عملکرد مورچهها ،مفهوم خوشهبندي و دستهبندي را نشان
ميدهد [ .]33در اين روشها جهت شبیهسازي رفتار
مورچههاي واقعي ،مورچههاي مصنوعي تعريف ميشود.
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در اين رابطه )𝑡( 𝑘𝑗𝑖𝑃 احتمال انتقال مورچه 𝑘 ام در
زمان 𝑡 از موقعیت 𝑖 به موقعیت 𝑗 ميباشد 𝜏𝑖𝑗 .چگالي
فرومون متناظر حرکت از 𝑖 به 𝑗 است 𝑖𝑗 .میزان مطلوبیت
حرکت از 𝑖 به 𝑗  𝑁𝑗𝑘 .مجموعه موقعیتهاي مجازي است
که هنوز توسط مورچه 𝑘 ام بررسي نشده است [ .]32از 𝛼
جهت تنوع بخشي به پاسخها و 𝛽 به عنوان نرخ يادگیري
استفاده ميشود .موقعیتهاي قبلي که توسط مورچه
بررسي شده در لیستي قرار ميگیرد تا مجددا به عنوان
پاسخ مناسب انتخاب نشود .در نهايت کل پاسخهاي
انتخاب شده با استفاده از تابع هدف بررسي شده و اگر
بهینه تر از مجموعه پاسخ تکرار قبلي الگوريتم بود ،به
عنوان پاسخ مناسب جايگزين آخرين پاسخ بهینه ميشود.
در قسمت روش اجرا تابع هدف مشخص و بیان ميگردد.

 -3روش تحقیق
با توجه به اطالعات بافتي که از امدادگران و محیط
دريافت ميشود ،شکل زير بیانگر ساختار مراحل اجراي
عملیات امداد و نجات است.

1 Ant-System
2 Min-Max Ant System
3 Ant Colony System

اس

𝛽

)𝑡( 𝛼
𝑗𝑖𝜏
)𝑡( 𝑗𝑖∗ 

شکل  -1چارچوب تیمهاي امداد و نجات بافتآگاه

مرحله اول در طراحي و توسعه هر برنامه کاربردي
بافت آگاه ،شناسايي و مدلسازي بافتهاي مؤثر در رفتار
آن برنامه کاربردي و مشخص نمودن نحوه تأثیر هر کدام
از اين بافت ها است .به عبارت ديگر در فاز طراحي برنامه
کاربردي بايد به نحوهي انتخاب بافت و تأثیر آن در
عملکرد بهتر برنامه کاربردي توجه نمود .اين امر ،ميتواند
باعث افزايش کارايي و استفاده پذيري برنامه گردد.
سنجندههاي مختلف مانند سنجندههاي فیزيکي سخت-
افزاري و نرمافزاري دريافت کننده دادههاي بافتي هستند
که ميتوانند استاتیک يا دينامیک باشند [ .]34سنجندهها
در اين سیستم شامل سنجنده تعیین موقعیت ( )GPSو
زمانسنج و سرعتسنج براي شناسايي بافت افراد و بافت
همسايگان آنها و سیستم فاصلهسنج افراد نسبت به
همسايگانشان و بافتهاي آسیب ديده در محیط و نیز،
سرويسدهنده تخمین خسارت ميباشد .مهمترين مسئله
در يک سیستم بافت آگاه تعیین موقعیت و رديابي مداوم
کاربر ،با دقت و صحت مناسب است .در مباحث و شرايط
اورژانسي ،زمان از اهمیت بااليي برخوردار است.
تعیین موقعیت در سیستمهاي فراگستر به صورت
مسئلهاي است که هنوز در بسیاري از تحقیقات انجام شده در
چند سال اخیر مورد بحث است .در اغلب تحقیقاتي که
تاکنون صورت پذيرفته است ،از روش چند سیستمي يا از
ادغام سنجندههاي متفاوت براي تعیین موقعیت استفاده شود
[ .]34در اين پژوهش ،از سیستم  GPSاستفاده گرديده است.
مديريت و پردازش دادههاي بافتي پس از ارسال به سرور
پردازشي بر روي پايگاه داده ذخیره ميشوند و پردازش دادهها
در اين بخش انجام ميشود .پردازش دادهها در استدالل

157

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،2آذر ماه  - 1400مقاله پژوهشي

برخي از مطرحترين الگوريتم مورچهها سیستم مورچه
نخبه ،1سیستم مورچه ماکسیموم  -مینیمم ، 2سیستم
کلوني مورچه 3ميباشند [.]33
يکي از مواردي که قبل از اجراي الگوريتم بايد
مشخص باشد ،تعداد مورچهها است .در مرحله ابتدايي
اجراي الگوريتم مورچهها به طور تصادفي در فضاي پاسخ
قرار ميگیرند .براي تنظیم فرومون اولیه ميتوان از يک
مقدار تصادفي در بازه [ ]0,0استفاده نمود .حداکثر تعداد
تکرار الگوريتم ،شاخص ديگري است که قبل از شروع
الگوريتم بايد تنظیم شود [ .]33در هر تکرار مورچهها
براي انتقال از موقعیت کنوني به موقعیت بعدي از يک تابع
احتمال بر اساس رابطه ( )1استفاده ميکنند[.]32

مقاله پژوهشي  -سیستم توصیهگر بافت آگاه تیمهاي امداد و نجات مبتني بر الگوريتم کلوني مورچگان

بافتآگاه بر اساس گزارهايي در قالب جمالت «اگر– آنگاه»
صورت ميپذيرد و در نهايت تصمیمها به صورت توصیههايي
بر اساس شرايط مکاني -زماني ،توسط رابط کاربر به کاربران
نمايش داده ميشود [.]34
به منظور ارائه يک تعريف معنادار براي مفهوم "بافت" در
استقرار تیمهاي امداد و نجات ،مفهوم امدادگر جايگاه اصلي
در اين تعريف را دارا ميباشد .همانطور که در شکل  1نشان
داده شده است ،در کل فضاي مسئله از سه بخش تشکیل
شده است .امدادگر که به عنوان بافت اصلي تعريف ميشود.
تیم امدادي به عنوان محیط شي ،که شامل اطالعات مربوط
به گروهي از امدادگران ،از جمله موقعیت افراد تیم ،فاصه آن-
ها از يکديگر و وضعیت جسماني و فعالیتي آنها نسبت به
ديگر امدادگران در گروه ميباشد .و نیز محیط فیزيکي ،که
مجموعهاي از افراد آسیب ديده ،مکانهاي مسکوني و تیم-
هاي امداد و نجات در يک منطقه خاص ميباشد .همچنین
ممکن است روابط و محدوديتهايي براي راه اندازي عملیات
امداد و نجات اشاره شود .همچنین ممکن است شامل
اطالعاتي در مورد اولیتهايي براي تخصیص امدادگران و
فعالیتهاي موجود وجود داشته باشد.
بنابراين ،بافت در موضوع امداد و نجات ،تمام وضعیت،
بافت يا محیط يک امدادگر ميباشد .اين اطالعات شامل
اطالعات مربوط به خود امدادگر ،تیم امداد و نجات و
محیط فیزيکي و تعامالت آنها در يک زمان معین است به
اين معنا که براي يک تیم امداد و نجات متمرکز بايد
بافتهاي متفاوتي شناسايي شود .بافتهاي موثر امدادگرها،
موقعیت ،سرعت ،زمان ،وضعیت جسماني و فاصله امدادگر
از فعالیتها در مکانهاي مختلف و ارتباط و وضعیت آن با
ديگر امدادگران و محیط فیزيکي است که در شکل  ،1به
نمايش در آمده است.

با توجه به چارچوب مطروحه براي امدادگران و تیمهاي
امداد و نجات ،يک الگوريتم بهینهسازي بافت آگاه براي
تخصیص بهینهي امدادرسانان و فعالیتهاي امداد و نجات
جهت بهبود عملکرد تیمها توسعه داده شده است .به حداکثر
رساندن کارايي تیمها و امدادگران و کاهش زمان کلي امداد و
نجات در يک محیط شهري که بحران زلزله رخ داده است،
جايابي امدادگران براساس اولويتهاي تخصصهايشان و
اولويتهاي فعالیتهاي موجود امداد و نجات و اطالعات بافتي
ثبت شده از آنها در هر زمان در محل رخداد سانحه ،هدف
اصلي طراحي و اجراي اين الگوريتم است .به منظور تصمیم
گیري در مورد اقدامات هوشمند براي بهینهسازي تیمهاي
امداد و نجات ،سطوح مختلفي براي بافتها فرض ميشود .با
درنظرگرفتن بافتهاي مختلف و مقدار بهبود به دست آمده از
اجراي الگوريتم بهینهسازي پیشنهادي ،بهترين چینش تیم-
هاي امداد و نجات در محل رخداد سانحه محاسبه شده و
پیادهسازي شد.
براي دستیابي به مديريت بهینه نجات ،به نظر ميرسد
يک تعامل متقابل 1ضروري است [ .]25جهت برقراري
ارتباط بین اطالعات بافتي مختلف که بدست آمده و امکان
بهینهسازي فرآيند امداد و نجات با داشتن اين اطالعات،
رابطهاي رياضي ميبايست تعريف شده و در نهايت با
استفاده از اطالعات حس شده از بافتهاي مختلف در
محیط مسئله و الگوريتم پیشنهادي ،بهینه شود .با توجه
به اط العات کسب شده در پژوهش ،همانطور که ذکر
گرديد ،تابعي به عنوان تابع هدف در اين الگوريتم طراحي
شد (رابطه  ) 2که به صورت ذيل است و با استفاده از CI
ها و الگوريتم پیشنهادي اين پژوهش و اولويتهاي مذکور
بهینه ميشود .از آنجا که اين تابع يک تابع غیر خطي
پیوسته است و نیز طبق مطالعات انجام شده روش بهینه-
سازي کلوني مورچگان تواناييها حل اينگونه توابع را دارد
و پاسخ هاي اجراي الگوريتم مذکور ،که همان تخصیص
افراد به فعالیتها در اين پژوهش است بهینه ميشود:
()2

)Cost = (1/MaxInju red) * (e -SS × ST × Spacing / Area Assigned

در روابط باال ،همگي پارامترها ميبايست از يک واحد يا
ديمانسیون تبعیت نمايند [ MaxInjured ،]35بیشترين
تعداد مجروح در بین مجروحان هر سازه مسکوني،
شکل  -2انواع بافت در امداد و نجات
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1 Close interaction

اس

 -4پیادهسازی
مسئله مورد نظر در قسمتي از محدوده مرکزي شهر
تهران واقع در منطقه  3باالتر از میدان محسني بررسي
شده است .فعالیتهاي موجود در امداد و نجات بحران
زلزله شامل تجسس و زندهيابي ،ارزيابي اولیه منطقه،
آواربرداري سبک ،آواربرداري سنگین ،ثبت تعداد فوتيها و
مشخصات آنها ،کمکهاي اولیه ،قطع آب و برق و گاز،
نشانهگذاري ،شمعکزني (امنسازي منطقه) ،هوارساني در
آوار ،بازسازي شبکهي راهها ميباشد[ .]37در اين پژوهش
براي بررسي مدل ارائه شده  48امدادرسان در غالب  6تیم
 8نفره ،مدنظر قرار گرفتند و در ابتداي امدادرساني در
نزديکترين مرکز مديريت بحران منطقه مطالعاتي مستقر
شدند که شکل  1محدوده مطالعاتي و موقعیت اولیه
امدادرسانان نسبت به محدوده مطالعاتي را نشان ميدهد.
امدادرسانان شامل امدادگر و نجاتگر در سطوح مهارتي ،1
 2و  3ميباشند .خسارات انساني شامل :جراحت سطحي
بدون نیاز به بستري ،جراحت نیاز به بستري ،فوتي است.

شکل  -3محدوده مطالعاتي و موقعیت اولیه امدادگران

شکل  -4تخصیص بهینه تیمهاي امداد و نجات بافتآگاه

در اين پیادهسازي جداول اطالعاتي وارد الگوريتم
کلوني مورچگان ،شد .با توجه به نتايج به دست آمده در
اجراي الگوريتم با بافتهاي مختلف ،خروجيهاي آن ثبت
و نمايش داده شد .در اين پژوهش براي کنترل صحت
نتايج و جلوگیري از همگرايي سريع الگوريتم و عدم
قرارگیري در بهینه محلي ،پارامترهاي 𝛼 و 𝛽 که اعدادي
بزرگتر از صفر هستند ،مشابه در نظر گرفته شده و برابر
يک ،تا اثرگذاري پاسخهاي بهینه قبلي و پاسخهاي جديد
تجربه نشده به يک میزان باشد .جواب اولیه  0نیز برابر با
0/05تا جستجوي بیشتري انجام شود.
در محدوده مطالعاتي تصوير باال؛ نقاط نارنجي
( )Rescuers34مربوط به امدادرساناني است که به فعالیت
آواربرداري سبک اختصاص يافتهاند؛ نقاط سبزرنگ
( ،)Rescuers32امدادرساناني که مشغول به فعالیت نشانه-
گذاري هستند و نقاط زردرنگ ( ،)Rescuers31امدادرسانان
اختصاص يافته به فعالیت جستجو و زندهيابي ميباشد .و نیز
نقاط آبيرنگ ( )Rescuers33مربوط به امدادرسانان مشغول
به فعالیت قطع آب و برق وگاز و نقاط به رنگ بنفش
( )Rescuers37امدادرساناني هستند که به فعالیت کمک-
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 AreaAssignedمساحت تخصیص يافته است [ ]36که در
اين پژوهش همان مساحت ناحیهاي که فعالیت در آن قرار
دارد ميباشد Spacing .فاصله امدادرسان تا محل فعالیت و
 STو  SSهم به ترتیب مدت زمان انجام فعالیت و سرعت
امدادرسانان ميباشد .اگر امدادگري به منطقهاي که تخمین
زده مي شود چند نفر زير آوار هستند اعزام شود ،مدت
زمان انجام فعالیت ها در تعداد افراد زيرآوار ضرب خواهد
شد .و نیز ،هزينه نهايي فعالیتي که براي انجام آن به چند
نفر احتیاج است ،از حاصل جمع هزينه تک تک افرادي که
آن فعالیت را انجام مي دهند ،بدست خواهد آمد.

با توجه به پارامترهايي که در قسمت روش اجرا شامل
اطالعات توصیفي امدادگران و فعالیتها و خسارات اولیه
زلزله و ديگر بافتها بیان شد ،با استفاده از روابط 1تا 3
براي همهي امدادرسانان نسبت به تمامي مناطق مسکوني
محدوده مطالعاتي الگوريتم  ACOبصورت بافت آگاه،
بررسي و محاسبه ميشود و در نهايت تخصیص بهینه
امدادرسانان به فعالیتها انجام ميشود .نمونهاي از حالت
بهینهي تیمهاي امداد و نجات در شکل  4نشان داده شده
است.
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هاي اولیه مشغولند .تخصیص افراد با توجه به اولويت
فعالیتها انجام ميشود و مکانهاي مسکونياي که میزان
خسارت بیشتر دارند در اولويت امدادرساني هستند.
در شکل  6موقعیت و وضعیت يکي از اعضاي تیم
عملیاتي امداد و نجات نمايش داده شده است.

شکل  -5موقعیت يکي از امدادگران

 -5بحث و نتیجهگیری
در بررسي کارايي الگوريتم پیشنهادي ،اثر مثبت روش
انتخاب جمعیت اولیه ،در نتايج حاصله از اجراي الگوريتم
پیشنهادي نیز نمايان شد .در نهايت بهبود  1/79برابري
نتايج ،نسبت به حالتي که از بافتآگاهي و الگوريتم بهینه-
سازي استفاده نشود ،حاصل شد .در جدول زير محاسبه
تابع هزينه در دو حالت اجراي الگوريتم پیشنهادي و اجرا
نشدن آن ،قرار داده شده است که بیان کننده هزينه
محاسبه شده از تخصیص صورت پذيرفته در دو حالت
مذکور براي کل تیم عملیاتي ميباشد.

به جهت ساختار بافت آگاهي موضوع اين پژوهش و
اثرگذار بودن فعالیت هر فرد در فعالیت افراد ديگر و گروه و
دسته عملیاتي و نیز گروهي بودن مسئلهي مد نظر ،الگوريتم
کلوني مورچگان که يک الگوريتم بر اساس هوش جمعي
است و در آن تجارب خود فرد و گروه براي کسب موقعیت
بهینه موثر ميباشد و در يک محیط گسسته پیداسازي مي-
شود و همچنین امکان انجام تکرار بیشتر در زمان کمتر را
نسبت به بسیاري از الگوريتمها ميدهد؛ توانست در ايجاد يک
سیستم بافتآگاه مبتني بر الگوريتم بهینهسازي مناسب
هوش مصنوعي به عنوان راهکاري مناسب جهت حل مسئله
امداد و نجات پس از زلزله موفق باشد.
بافت افراد ،تخصصهايشان ،فعالیتها و محلهاي
آسیب ديده و اولیتبندي آنها در الگوريتم پیادهسازي
شد و استفاده از الگوريتم پیشنهادي اين پژوهش و اعمال
تغییرات بیان شده در آن ،جهت بهینهسازي و پیادهسازي
ساختار علمي و عملي فعالیتها و تیمهاي عملیاتي امداد
و نجات ،به عنوان راهکاري نوين و اثرگذار در بهبود
کیفیت امداد و نجات پس از زلزله موفق عمل نمود .در
نهايت همانطور که در جدول شماره  ،1بیان شد ،اجراي
الگوريتم پیشنهادي در اين پژوهش موجب بهبود 1/79
براب ري نتايج حاصله از تخصیص امدادرسانان نسبت به
حالتي که از الگوريتم پیشنهادي اين پژوهش استفاده
نگردد ،شد.

جدول  -1مقايسه نتايج اجراي الگوريتم پیشنهادي و اعتبارسنجي آن
مدل استفاده شده
بدون استفاده از الگوريتم
پیشنهادي (بدون استفاده از بافتآگاهي
و الگوريتم بهینهسازي)
با استفاده از الگوريتم پیشنهادي

هزینهی محاسبه شده
برای کل تیم عملیاتی
0/561
0/313
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