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چکیذُ 

در ایي همالِ رٍضی تزاي . ّستِ سیز فضایی اس فضاي راُ حل را هطخص هی کٌذ کِ در آى راُ حل تْیٌِ لزار دارد
ایي ّستِ تز هثٌاي راتغِ تیي راُ . ضٌاسایی ّستِ تمزیثی هسالِ کَلِ پطتی تا چٌذ اًتخاب در دٍ تؼذ ػزضِ ضذُ است

تز اساس ایي ّستِ الگَریتن ضاخِ ٍ لیذي . حل تْیٌِ هسالِ تا راُ حل تْیٌِ خغی ٍ راحت ضذُ آى تَسؼِ یافتِ است
. تزاي حل دلیك هسالِ تَسؼِ یافتِ است کِ فضاي ّستِ را ضوارش کزدُ ٍ در صَرت ًیاس آى را تشرگ هی کٌذ

الگَریتن حاصل در همایسِ تا تْتزیي الگَریتن حل ایي هسالِ داراي هصزف حافظِ تا هزتثِ کوتز ٍ ًتایج تست ػولی 
. ًطاى دٌّذُ تْثَد ًسثی کارایی ٍ پایذاري الگَریتن هی تاضٌذ

 

همذهِ  -1

در ایي ًَع کَلِ پطتی . است (KP)تَسؼِ اي اس کَلِ پطتی صفز ٍ یک  (MCKP)کَلِ پطتی تا چٌذ اًتخاب 
ّذف اًتخاب یک آیتن اس ّز . چٌذیي کالس ٍجَد دارد کِ ّز کالس داراي تؼذادي آیتن تا ٍسى ٍ سَد هطخص است

. کذام اس کالس ّاست تِ عَریکِ هجوَع سَد حاصل تیطیٌِ ضذُ در ػیي ایٌکِ هحذٍدیت رٍي ٍسى ّا رػایت ضَد
: تِ تیاى ریاضی
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 تِ pij ٍ wij ػضَ، ni تا   امiهجوَػِ آیتن ّاي کالس  Ni ػضَ، m هجوَػِ کالس ّا ضاهل Cکِ در آى 
 هتغیز تصوین دٍدٍیی است کِ هطخص هی xij حذاکثز ٍسى هجاس، ٍ W ام، i ام اس کالس jتزتیة سَد ٍ ٍسى آیتن 

تاػث هی ضَد کِ اس ّز کالس تٌْا یک آیتن  (2) هحذٍدیت . اًتخاب ضذُ است یا خیزi اس کالس jکٌذ کِ آیا آیتن 
10تِ  (3)در صَرت تثذیل هحذٍدیت . اًتخاب ضَد  ijx تِ هسالِ حاصل کِ راحت ٍ خغی ضذُ ایي هسالِ است 
LMCKPهی گَئین  .
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MCKPًوًَِ اي اس ایي هسائل تزًاهِ ریشي هٌَي .  در هَارد هطاتِ پیکزتٌذي یا عزاحی یک سیستن کارتزد دارد
. [1,2]هی تاضذ .. غذا، تَدجِ ریشي، لیوت دّی هحصَالت، ٍ 

MCKP ِتِ ػلت ایٌک KP را در تز دارد NP-Hardپیص اس ایي الگَریتن ّایی تزاي حل دلیك .  هی تاضذ
پیطیٌگز تا تِ کار تزدى هفَْم ّستِ در تزًاهِ ریشي پَیا الگَریتوی تا . هسالِ اس عزیك ضاخِ ٍ لیذ تَسؼِ دادُ ضذُ اًذ

در ایي همالِ ها تؼزیف کاهل تزي تزاي . [1]کارایی تْتز اس الگَریتن ّاي پیطیي اها تا هصزف حافظِ تاال ارائِ داد 
تِ هٌظَر حذاکثز استفادُ اس پذیذُ تزکیة . ّستِ ارائِ دادُ ٍ تز اساس آى الگَریتن ضاخِ ٍ لیذ را تَسؼِ هی دّین

تزکیة ضذُ کِ در ًتیجِ الگَریتوی تا ػولکزد  (تا تؼذاد حاالت هحذٍد ضذُ)حاالت الگَریتن تا رٍش تزًاهِ ریشي پَیا 
. اجزایی ٍ پایذاراي تْثَد یافتِ ٍ هصزف  حافظِ در هزتثِ رٍش ّاي پیطیي هثتٌی تز ضاخِ ٍ لیذ حاصل ضذُ است

 LMCKPحل  -2

LMCKP ًطاى دادُ ضذُ است .  تِ عَر هَثزي حل کزد[3] را هی تَاى تا استفادُ اس الگَریتن تَسؼِ دادُ ضذُ در
 تٌْا کافی است آیتن ّایی را کِ تطکیل دٌّذُ خغَط پَستِ هحذب خارجی ّستٌذ در ًظز LMCKPکِ تزاي حل 

حاصل الگَریتن اًتخاب یک آیتن در ّز کذام اس کالس ّا، تغیز اس حذاکثز یک کالس، است کِ تِ آى ّا آیتن . گزفت
حذاکثز یک کالس ضاهل دٍ هتغیز تا همذار کسزي است کِ دٍ سز یک خظ هتؼلك تِ پَستِ . ضکست هی گَئین

. تِ ایي خظ، خظ ضکست هی گَئین. هحذب خارجی هی تاضٌذ

تَسؼِ ّستِ  -3

 MCKP ٍ LMCKPّستِ را سیز هجوَػِ اي اس کالس ّا ٍ آیتن ّا تؼزیف هی کٌین کِ تیي راُ حل تْیٌِ 
تا فزض ایٌکِ ّستِ را تتَاًین تِ صَرت دلیك تزاي ّز ًوًَِ اس هسالِ تذست آٍرین، هی تَاى هسالِ را تِ . هتفاٍت اًذ

 را تا رٍش فَق تِ صَرت تْیٌِ حل کزدُ ٍ سپس تٌْا LMCKPاتتذا هسالِ هتٌاظز . صَرت سادُ ضذُ سیز حل کزد
تِ ػثارت دیگز ّستِ سیز .  هی گزدینMCKPدر سیز هجوَػِ کالس ّا ٍ آیتن ّاي ّستِ تذًثال راُ حل تْیٌِ 

اها تا تَجِ تِ ایٌکِ ّستِ را پیص اس . فضایی را اس فضاي کل هسالِ هطخص هی کٌذ کِ راُ حل تْیٌِ در آى لزار دارد
حل هسالِ ًوی تَاى تِ صَرت دلیك تذست آٍرد، تٌْا اس ّستِ تِ ػٌَاى راٌّوایی تزاي هطخص کزدى فضاي اهیذ 

. تخص تزاي جستجَ استفادُ هی کٌین
 تِ صَرت آهاري LMCKP را تا راُ حل تْیٌِ MCKPتزاي تذست آٍردى تمزیثی ّستِ راُ حل تْیٌِ 

ًتایج ًطاى داد اگز آیتن ّا در ّز کالس را تِ تزتیة ٍسى آى ّا هزتة کٌین احتوال آى کِ یک آیتن . همایسِ کزدین
در تؼذ کالس ّا، تزاي ّز کالس کوتزیي . در راُ حل تْیٌِ اًتخاب ضَد تا دٍر ضذى اس آیتن ضکست کاّص هی یاتذ

. اختالف تیي خغی هتؼلك تِ آى کالس تا خظ ضکست را تذست هی آٍرین تِ ایي اختالف، اختالف ضکست هی گَئین
ًتایج ًطاى هی دّذ کِ . سپس کالس ّا را تز اساس افشایطی اختالف ضکست هزتة کزدُ ٍ ضوارُ گذاري هی کٌین

ّز چِ کالس داراي اختالف ضکست تیطتزي تاضذ احتوال آى کِ آیتن آى در راُ حل تْیٌِ غیز اس آیتن ضکستص تاضذ 
کالس تا کوتزیي  C1 را هی تَاى تذیي صَرت داضت کِ هجوَػِ MCKPدر ًتیجِ ّستِ تمزیثی در . کن هی ضَد

 . آیتن حَل آیتن ضکست کالسC2اختالف ضکست ٍ در ّز کالس تٌْا 
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الگَریتن ضاخِ ٍ لیذ  -4

در ایي .  ارائِ هی دّینMCKPدر ایٌجا ها رٍضی جذیذ تزاي استفادُ اس ّستِ در درخت ضاخِ ٍ لیذ تِ هٌظَر حل 
ّز سغح هتٌاظز .  سغح تطکیل هی دّینmدرختی تا . رٍش کل درخت تز هثٌاي ّستِ تِ صَرت سیز چیذُ هی ضَد

تا یک کالس تَدُ ٍ تزتیة سغَح تز اساس اختالف ضکست کالس ّا هی تاضذ یؼٌی سغَح در تؼذ کالس ّاي 
در پاییي تزیي سغح ٍ سایز کالس  (کِ داراي اختالف ضکست صفز هی تاضذ)در ًتیجِ کالس ضکست . ّستِ ّستٌذ

 آیتن هزتَط تِ کالس آى niدر ّز سغح ًیش . ّا تز اساس افشایص اختالف ضکست در سغَح تاالتز لزار هی گیزًذ
تزتیة آیتن ّا در ّز سغح تز اساس دٍري اس آیتن ضکست کالس . سغح تِ ػٌَاى ضاخِ ّا در ًظز گزفتِ هی ضًَذ

.  در ًتیجِ پزداسش ضاخِ ّا هغاتك تا تؼذ آیتن ّاي ّستِ هی تاضذ. هزتَعِ است
ایي ًَع پیوایص تاػث هی ضَد اتتذا فضاي ّستِ هَرد ضوارش لزار . درخت تِ صَرت اٍل ػوك پیوایص هی ضَد

تِ ػثارت دیگز ّستِ را تتذریج تشرگ هی . گزفتِ ٍ تؼذ اس آى تتذریج فضاّاي حَل ّستِ هَرد کٌکاش لزار گیزًذ
تَاسغِ پیوایص اٍل .  استفادُ هی ضَدLMCKPتِ هٌظَر ػول ّزس کزدى اس تست حذ تاالي ًاضی اس حل . کٌین

ػوك هی تَاى اس اعالػات ًَد پذر تزاي تذست آٍردى حذ تاالي ًَد فزسًذ تِ راحتی استفادُ کزد ٍ لذا تذست آٍردى 
. ایي ًَع پیوایص ّوچٌیي حافظِ کوی را هصزف هی کٌذ. حذ تاال تِ صَرت تسیار هَثزي اًحام هی ضَد

 تاػث هی ضَد کِ اکثز حاالت الگَریتن تزًاهِ ریشي پَیا تا یکذیگز تزکیة ضذُ ٍ لذا کارایی آى Wکَچک تَدى 
لذا تِ هٌظَر افشایص کارایی الگَریتن درختی در ایي هَارد، هجوَػِ هحذٍدي اس کالس ّاي پاییي درخت . افشایص یاتذ

ایي ػول هؼادل است تا ایجاد . را اس عزیك تزًاهِ ریشي پَیاي رٍ تِ جلَ ضوارش کزدُ ٍ در پاییي درخت لزار هی دّین
در ٌّگام . یک کالس جذیذ کِ تزکیثی اس هجوَػِ کالس ّاي لثلی تَدُ تا آیتن ّایی هؼادل حاالت تزًاهِ ریشي پَیا

پیوایص درخت در صَرتی کِ تِ ایي هجوَػِ کالس ّا در پاییي درخت رسیذین تْتزیي حالت را هستمیوا اس هیاى 
هجوَػِ کالس ّاي پاییٌی تِ اًذاسُ . حاالت تزًاهِ ریشي پَیا اس عزیك الگَریتن جستجَي دٍدٍیی اًتخاب هی کٌین

ّویي کار را ًیش تزاي هجوَػِ . اي اًتخاب هی ضَد کِ تؼذاد حاالت حاصل اس آى ّا اس حذ هطخصی تیطتز ًطَد
ّوچٌیي ّز گاُ در عَل جستجَ الگَریتن تِ هتصذي جذیذي رسیذ، . هحذٍدي اس کالس ّاي تاالیی اًجام هی دّین

. اس لاػذُ تست حذ تاال تزاي ثاتت کزدى هتغیزّا استفادُ هی کٌین
)(در ًْایت الگَریتن حاصل داراي پیچذیگی سهاًی اس هزتثِ 

Ci

inO تَدُ ٍ هزتثِ هصزف حافظِ آى)(mO هی

تاضذ 

ًتایج  -5

 P4 پیادُ ساسي ضذُ ٍ تز رٍي کاهپیَتز Cتِ هٌظَر همایسِ تاسدّی سهاى اجزاي الگَریتن ّا، الگَریتن ّا تا ستاى 

3.2GHz 1 تاGBًوًَِ تِ 100 هتَسظ سهاى اجزاي الگَریتن ّا تِ ثاًیِ تز رٍي 1در جذٍل .  حافظِ اجزا ضذًذ 
. ّوزاُ ٍاریاًس آى ّا دیذُ هی ضَد

 MCKPسهاى اجزاي الگَریتن ّا تِ ثاًیِ تزاي اًَاع هختلف  (ٍاریاًس)هتَسظ : 1جذٍل 

 ًَع هسالِ ضاخِ ٍ لیذ پیطیٌگز

1.27 

(1.80) 
0.47 

(0.21) 
20,20,1000,AVG 
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1.25 

(1.79) 
0.35 

(0.11) 
20,20,1000,TIGHT 

0.90 

(0.68) 
0.41 

(0.12) 
20,20,1000,LOOSE 

1.53 

(2.67) 
1.15 

(1.36) 
20,20,10000,AVG 

3.16 

(11.37

) 

2.67 

(7.08) 
100,100,10000,AVG 

ًکتِ هْن در . جَاب ّا ًطاى هی دٌّذ کِ الگَریتن ارائِ ضذُ داراي سهاى اجزاي تْتزي اس الگَریتن لثلی است
ٍاریاًس جَاب ّاست کِ ًطاى هی دّذ الگَریتن ارائِ ضذُ داراي ٍاریاًس کوتز تَدُ ٍ لذا رفتار الگَریتن پایذارتز 

. است
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