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هسته زير فضايي از فضاي جستجوي کل مساله است که در  :چکيده
در اين مقاله ما روشـي را بـراي شناسـايي    . آن راه حل بهينه قرار دارد

تقريبي هسته در مساله کوله پشتي چند بعدي با چند انتخـاب عرضـه   
ها و اسـتفاده از  کنيک تجميع محدوديتاين روش مبتني بر ت. کنيممي

با استفاده از هسته توسـعه يافتـه الگـوريتم    . باشدحل خطي مساله مي
اين الگـوريتم يـک الگـوريتم    . تقريبي براي حل مساله عرضه شده است

نتايج ارزيـابي تجربـي   . باشدشاخه و قيد براي شمارش کامل هسته مي
طور متوسط، خطـاي نسـبي   د که جواب اين الگوريتم، به ندهنشان مي

کمتر از يک درصد نسبت به جواب بهينه را داراست که در مقايسـه بـا   
  .کندبراي حل اين مساله بهتر عمل مي ابتکاريبهترين الگوريتم 

هسته، کوله پشتي چند بعـدي بـا چنـد انتخـاب،      :كليدي واژه هاي
  .کوله پشتي، هيوريستيک، بهينه سازي

  مقدمه - ۱
-نمونه توسعه يافته  )MMKP١(با چند انتخاب کوله پشتي چند بعدي 

چندين   MCKPدر . است) MCKP٢(اي از کوله پشتي با چند انتخاب 
کالس وجـود دارد و هـر کـالس داراي تعـدادي آيـتم بـا وزن و سـود        

هاست به هدف انتخاب يک آيتم از هر کدام از کالس. باشدمشخص مي
ينکه محدوديت روي مجموع سود حاصل بيشينه شده در عين ا کهطوري

ها به بيش از تعداد محدوديت MMKPدر . ها رعايت شودمجموع وزن
  :توان نوشتبه بيان رياضي مي. يک محدوديت افزايش يافته است
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-مجموعـه آيـتم   Niعضو،  gها شامل مجموعه کالس Cکه در آن 
wijام،  iام از کالس  jسود آيتم  pijعضو،  niبا   ام iهاي کالس 

k  ميزان
ميزان محدوديت  bkام،  kام از محدوديت  iام از کالس  jمصرفي آيتم 

k  ام، وxij ند که آيا آيتم کمتغير تصميم دودويي است که مشخص مي
j  از کالسi شود که باعث مي) ۲(محدوديت  .انتخاب شده است يا خير

) ۳(در صورت حذف محدوديت . از هر کالس تنها يک آيتم انتخاب شود
. گـوئيم مـي  LMMKPاين مساله است  خطيبه مساله حاصل که فرم 

هـا و  کنـيم کـه سـود   بدون اينکه از کليت مساله کاسته شود فرض مي
-مـي  ni=nها برابر هاي همه کالسا غير منفي بوده و تعداد آيتمهوزن
  .باشد

MMKP  در موارد مشابه پيکربندي يا طراحي يک سيستم کاربرد
باشيم و براي با چند مولفه مي ميدر اين نوع مسائل داراي سيست. دارد

-سيستم نهايي بايد محدوديت. هر مولفه بايد قطعه مناسب انتخاب شود
حجم، و يا قيمت را رعايت کرده باشد در عين اينکه در جهت هاي وزن، 

نمونـه اي از ايـن مسـائل پيـدا کـردن سـطح       . خاصی بهينه شده باشد
، [3]کيفيت مناسب براي هر تراکنش در يک سيستم چنـد رسـانه اي   

، و نگاشـت جريـان کـاري     [10]انتخاب بهينه توافقات سطح سـرويس  
همچنين از اين مساله . است [4] با توجه به کيفيت سرويس هاسرويس

توان براي حل مساله کوله پشتي جدايي پذير غيـر خطـي اسـتفاده    مي
  .کرد

هسته زير فضايي از فضاي جستجوي کل مساله است که در آن راه 
مفهوم هسته، به صورت ابتدايي، براي اولين بار در  . حل بهينه قرار دارد

مطرح شد و روشي ) KP٣( ۱-۰براي حل مسائل بزرگ کوله پشتي  [9]
پس از آن هسته به صورت تکامل . براي پيدا کردن تقريبي آن ارائه شد

در .  [2]ي شاخه و قيـد بـه کـار گرفتـه شـد      هايافته تري در الگوريتم
نهايت پيسينگر الگوريتم برنامه ريزي پويای بسـيار مـوثري بـر مبنـاي     

را در  KPارائه داد که قـادر اسـت مسـائل بـزرگ      KPهسته براي حل 
باعـث شـد کـه     KPموفقيت هسته در حـل  . [11]حل کند ميزمان ک

مفهوم هسته گسترش يافتـه و   KPي مختلف هاسعي شود براي توسعه
، و [13]، [12]در . يي براي پيدا کردن تقريبي آن ارائـه شـود  هاتکنيک

ي براي بدست آوردن تقريبي هسته در مسـائل  هابه ترتيب روش [14]
چند انتخاب، کوله پشتي چند بعدي، و کولـه پشـتي دو   کوله پشتي با 

  .هدفه ارائه شده است
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MMKP  به علت اينکهKP  را در بر داردNP-hard تـا  . باشـد مي
در . ي زيادي براي حل اين مساله صورت نپذيرفته اسـت هاکنون تالش

روشي براي حل دقيق مساله با استفاده از شاخه و قيد ارائـه شـده    [5]
ي هيوريستيک براي حـل تقريبـي   هانيز الگوريتم [6,7,8,10]در . است

توسـعه   MMKPمفهوم هسته تـا کنـون بـراي    . مساله ارائه شده است
در اين مقاله ما روشي را براي شناسـايي تقريبـي آن ارائـه    . نيافته است

مـورد بررسـي قـرار     هاو آيتم هاما هسته را از دو بعد کالس.  دهيممي
 را حـل کـرده و بـر مبنـاي     LMMKPده ابتـدا  روش ارائه ش. دهيممي

-ميمحاسبه  هامعياري را براي ترتيب بندي آيتم ٤ي کاهشيهاهرينه 
و اسـتفاده از   ٥هاهمچنين با استفاده از تکنيک تجميع محدوديت. کند

به عنوان ضرائب تجميع، مساله  LMMKPضرائب الگرانژ حاصل از حل 
 هـا راي ترتيب بندي کـالس کاهش داده و از هسته آن ب MCKPرا به 

چندين روش ممکـن ديگـر نيـز بـراي بدسـت آوردن      . شوداستفاده مي
سـعي شـده اسـت کـه     . گيرندميهسته با روش فوق مورد مقايسه قرار 

مفهوم هسته به صورت مجردتري نسبت به قبل بيان و روش کلي براي 
شناسايي آن معرفي شود در نتيجه قابليـت اسـتفاده از آن بـراي حـل     

در ايـن مقالـه همچنـين    . سائل غير از کوله پشـتي نيـز فـراهم شـود    م
ارائه شده  MMKPجديدي بر مبناي هسته براي حل  تقريبيالگوريتم 

اين الگوريتم بر مبناي شمارش کامل هسته توسط روش شاخه و . است
  .قيد بدست آمده است

مفهوم هسـته بـه    ۲ساختار مقاله بدين صورت است که در بخش 
 MMKPهسـته بـراي    ۳در بخـش  . شودميتوضيح داده  صورت دقيق
روشي براي حـل تقريبـي مسـاله بـا      ۴در بخش و شود ميتوسعه داده 

در اين  از مشکالت هسته برخيهمچنين . شودمياستفاده از هسته ارائه 
  .شوندميبررسي  بخش

  هسته - ۲
بررسي کرده و سپس سـعي   KPدر اين بخش ابتدا مفهوم هسته را در 

  .به کار گرفت MMKPدر  آن را کلي کرده تا بتوان کنيممي

 KPبدين صورت است که ابتدا خطي شده  KPروش معمول براي حل 
)LKP(   کنندمييا همان کوله پشتي کسري را حل  .LKP  توسط يک

شود که براي هـر  ميبدين صورت به طور دقيق حل  ٦ابتکاريالگوريتم 
د، اين نسـبت را بهـره وري   شوميآيتم نسبت سود به وزن آن محاسبه 

. شوندميبه ترتيب نزولي بهره وري مرتب  هاسپس آيتم. ناميمميآيتم 
را به ترتيب  هاالگوريتم از آيتم با بيشترين بهره وري شروع کرده و آيتم

-مـي  ۱مقدار متغير مربوط به آيتم (دهد ميدر داخل کوله پشتي قرار 
. يز شـدن محـدوديت شـود   تا آنجا که گذاشتن آيتم موجب سرر) شود

گـويئم، نيـز   مـي متغير مربوط به آخرين آيتم، که به آن آيتم شکسـت  
بـه  . گيـرد مـي متناسب با ميزان باقي مانده از محدوديت مقدار کسري 

 KPاست جواب آن يک حد باال براي  KPراحت شده  LKPعلت اينکه 
د توان يک حميهمچنين با صفر گذاشتن متغير آيتم شکست . باشدمي

از اين دو حد در درخت شاخه و قيد براي . بدست آورد KPپايين براي 
يکي از مشکالت اين روش آن اسـت کـه بـا    . شودمياستفاده  KPحل 

بر  هابه مرتب سازي آيتم KPزمان زيادي از حل  هاافزايش تعداد آيتم
  . شودمياساس بهره وري پرداخته 

بـا راه حـل    KPنـه  زمل مشاهده کرد که اختالف بين راه حل بهي
معموال کم و تنها در مقدار متغيرهاي حوالي آيتم شکست  LKPبهينه 

اي نمونه) ۱(در شکل . [9] او مجموعه اين متغيرها را هسته ناميد. است
اندازه هسته معموال نسبت بسيار کوچکي از  .از هسته مشاهده مي شود

  . ستهاتعداد کل آيتم

 
 KPنمونه اي از هسته در ): ۱(كل ش

  

را  KPتوان مياگر بتوان هسته را پيش از حل مساله محاسبه کرد 
ي مربـوط بـه   هـا به صورت راحت تري بدين ترتيب حل کرد که متغيـر 

ي قبـل از  هـا ي مربوط به آيتمهاي بعد از هسته را صفر و متغيرهاآيتم
شود مقـداري از  ميث باع هاگذاشتن آيتميک . گذاريمميهسته را يک 

 »مساله هسته«جديدي تحت نام  KP. ظرفيت کوله پشتي مصرف شود
دهيم که در آن تنها متغيرهاي درون هسته حضور دارنـد و  ميتشکيل 

سپس . داراي محدوديت معادل ظرفيت باقي مانده از ظرفيت اصلي است
بـدين ترتيـب مسـاله بـه     . کنـيم مـي اين مساله را به طور کامـل حـل   

رهاي درون هسته کاهش يافته و تنها اين متغيرها نياز بـه مرتـب   متغي
  . سازي دارند

توان پيش از حل کامل مسـاله بدسـت   ميمسلما هسته دقيق را ن
حل زمل راه. آورد لذا بايد روشي براي بدست آوردن تقريبي آن ارائه داد

ابتدا بـا اسـتفاده از يـک    . زير را براي بدست آوردن هسته پيشنهاد داد
آيـتم شکسـت را   ) بدون نياز بـه مرتـب سـازي   (الگوريتم تقسيم بندي 

آيتم حول آيتم شکست را به عنوان هسـته   ۲۵سپس . آوريمميبدست 
در مطالعات بعدي مشاهده شد کـه بـا بـزرگ شـدن     . گيريمميدر نظر 

 .استفاده شـد  n2، از  ۲۵شود لذا به جاي ميمساله هسته نيز بزرگ 
تواند به حل مساله بدين صورت کمک کند کـه ابتـدا   ميهسته تقريبي 

حاصل يک حد پايين خوب بـراي مسـاله   . کنيمميمساله هسته را حل 
کنيم با استفاده از تست حد باال اثبات کنيم ايـن  ميسپس سعي . است

ي معمول هادر صورت عدم اثبات از روش. حد پايين راه حل بهينه است
شود منتها با يک حد پايين خوب و لذا حل مساله مياستفاده  KPحل 

  .شودميتسريع 

 )مرتب بر اساس بهره وري(آيتم ها 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.2 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1  1   0 1 0 0 0 

  هسته

LKP 

KP 
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توان آن را بدين صورت شرح داد کـه  ميبا نگاه مجردتر به هسته 
هسته زير فضايي از کل فضاي مساله است که جواب بهينه در آن قـرار  

ي بعد از هسته و هااين زير فضا با صفر گذاشتن آيتم KPدر مثال . دارد
مسـلما هسـته اي   . آيـد ميي قبل از هسته بدست هاآيتميک گذاشتن 

در . مطلوب تر است که فضاي مشخص شده توسط آن کوچک تر باشد
مورد هسته تقريبي ممکن است هسته شامل جـواب بهينـه نباشـد امـا     
هسته اي مطلوب است که تا حد ممکن شامل جوابي نزديک به جـواب  

ضايي است که هم اندازه آن لذا هسته تقريبي مطلوب زير ف. بهينه باشد
نسـبت  . مينيمال باشـد  ،و هم اختالف بهترين جواب آن با جواب بهينه

. کنـيم مـي بهترين جواب هسته با جواب بهينه را دقـت هسـته تعريـف    
همانطور که در بخش بعد نيز خواهيم ديـد ايـن دو معيـار معمـوال در     

ته را زيـاد و  توان دقت هسميبا بزرگ کردن فضا . گيرندميتوزان قرار 
شود مگر آن که بتـوان  ميبالعکس با کوچک کردن آن دقت هسته کم 

فضا دقـت کـم    فضاي مطلوب تري پيدا نمود که با وجود کوچک کردن
  .نشود

گيرند، هسـته  ميکه متغيرها تنها مقدار صفر و يک  KPدر مورد 
در مورد مسائل کوله پشتي با چند . باشدميزير مجموعه اي از متغيرها 

توان مساله را بدين صـورت نيـز ديـد کـه     ميانتخاب عالوه بر اين نگاه 
متغيـر  . باشـيم مـي  Cداراي مساله اي با متغيرهايي معادل با مجموعـه  

لـذا هسـته   . بگيـرد  Niتواند مقاديري معادل با مجموعـه  ميام  iکالس 
مند عالقه هادر بعد کالس .]۱[باشد مي هاو آيتم هاشامل دو بعد کالس

مند به عالقه هاو در بعد آيتم هاه پيدا کردن زير مجموعه اي از کالسب
ي هر کالس هستيم که هسـته را  هاپيدا کردن زير مجموعه اي از آيتم

يي بـه  هـا در بخش بعد از هر دو نگاه براي توسـعه روش . تشکيل دهند
  .کنيممياستفاده  MMKPمنظور پيدا کردن هسته براي 

-ميئه شده براي پيدا نمودن هسته تا کنون ي اراهابا بررسي روش
  :توان روش کلي زير را استخراج کرد

هسـته  . قدم اول پيدا کردن يک جواب پايه در فضاي مساله است .۱
هرچه اين جواب پايـه بـه   . گيردميدر حول اين جواب پايه شکل 

توان هسته کوچک تري داشت بـا  ميجواب بهينه نزديک تر باشد 
توانـد از حـل   مـي اين جـواب  . کاهش نيابدوجود آن که دقت آن 

 .بدست آيد ابتکاريمساله خطي شده و يا يک راه حل 

قدم دوم پيدا کردن يک رابطه ترتيب بـر روي مجموعـه متغيرهـا     .۲
متغيرهاي با اولويت باالتر در اين رابطه متغيرهايي هسـتند  . است

قـدار  در جواب بهينه به غير از م هاکه با احتمال باالتري مقدار آن
اين رابطه ترتيـب در هسـته دو بعـدي    . در جواب پايه است هاآن

ي هاو ديگري براي آيتم هاشامل دو رابطه ترتيب يکي براي کالس
يک روش براي بدست آوردن اين رابطه ترتيـب  . باشدمي هاکالس

بـا  . تواند بررسي آماري اختالف جواب پايه با جواب بهينه باشدمي
ع احتمال اختالف به صـورت تجربـي بدسـت    اين بررسي تابع توزي

اين تابع توزيع احتمال بيانگر احتمال متفاوت بودن مقدار . آيدمي
سپس رابطه ترتيـب بـه   . متغير در جواب بهينه با جواب پايه است

با احتمال باالتر را در ابتـدا   يشود که متغيرهاميگونه اي تعريف 
 . قرار دهد

واب پايه بـا توجـه بـه رابطـه     قدم سوم تعريف زير فضايي حول ج .۳
تواند ميبه عنوان مثال يک روش براي انجام اين کار . ترتيب است

متغير اول در ترتيب بيان شده به عنوان ابعاد زير  kدر نظر گرفتن 
فضاي هسته و تنظيم ساير متغيرها به مقـادير موجـود در جـواب    

ن بدست آوردن زير فضا از فضاي کـل بـا اضـافه کـرد    . پايه باشد
در روش مثـالي قبـل تنظـيم کـردن     . دهـد مـي رخ  هامحدوديت

متغيرها به يک مقدار مشخص عمال معادل است با اضـافه کـردن   
يک محدوديت که در آن متغير مساوي با يک مقدار خـاص قـرار   

ي هاتوان اين ايده را کلي تر کرد و محدوديتمي. داده شده است
ه طور دقيق تر مشخص مختلف ديگري نيز اضافه کرد تا زير فضا ب

به . در بخش بعد نمونه اي از اين ايده به کار برده شده است. شود
تواند براي پيدا کردن هسته ميرسد استفاده از اين تکنيک مينظر 

 .براي ساير مسائل غير از کوله پشتي راه گشا باشد

 MMKPهسته براي توسعه  - ۳
کنيم که مي در اين بخش با توجه به سه قدم اساسي بخش قبلي سعي

پيـدا کـردن   . پيدا کنـيم  MMKPروشي مناسب براي شناسايي هسته 
. روش مناسب براي مشخص کردن هسته نياز بـه بررسـي تجربـي دارد   

را توليـد   MMKPي مختلفـي از مسـائل   هـا براي اين منظور ما دسـته 
هـر  .  جزئيات اين قسمت در بخش بعد توضيح داده شده اسـت . کرديم

، بهينهباشد که براي هر کدام هسته، راه حل ميه نمون ۱۰۰دسته شامل 
  . و ساير معيارها را محاسبه کرده و ميانگين گرفتيم

معيارهاي زيـر را بـه عنـوان معيارهـاي      هابه منظور ارزيابي روش
در اين قسمت جواب مساله را به عنـوان  . ارزيابي هسته در نظر گرفتيم

: بـه عبـارت دقيـق تـر    . گيـريم ميبعدي در نظر  gيک نقطه در فضاي 

∏
∈

∈
Ci

iNx . جواب پايه را باxb   و جواب بهينه را باx*  مـي نمايش-

 هـا ي درون کـالس هـا و آيـتم  هاکنيم کالسميهمچنين فرض . دهيم
  .توسط روابط ترتيب مربوطه مرتب شده اند

∑: *xبا  xbفاصله منهتن  .۱
∈

−=
Ci

b
iim xxd *. 

: کنـد مـي فـرق   *xبـا   xbدر  هـا تغيـر آن يي کـه م هاتعداد کالس .۲
|}|{| *

i
b
id xxCin ≠∈=  

. هاکالسميدر ميان تما *xبا  xbماکسيمم اختالف بين متغيرهاي  .۳
: سـت هااين مقدار نشان دهنده اندازه واقعي هسـته در بعـد آيـتم   

}{max * b
ii

Ci
xxd −=

∈
∞ 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

  سيزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران
 ۱۳۸۶اسفند  ۲۱الي  ۱۹جزيره کيش، خليج فارس، ايران  

جايگاه آخرين کالسي که متغير جواب پايـه آن بـا جـواب بهينـه      .۴
اين تعداد مشخص کننده اندازه واقعي هسته در بعد . متفاوت است

max}|{: است هاکالس *
i

b
iCic xxil ≠=

∈
 

). vl(جايگاه آخرين متغير دودويي که در دو جواب متفاوت است  .۵
رابطـه  متغيرهـا بـر اسـاس    مياين معيار با فرض مرتب کردن تمـا 

 . است ترتيب

 .مارش کامل هستهزمان الزم براي ش .۶

. نمايش دهنده ميزان کيفيت جواب پايه اسـت  ۲و  ۱  معيارهاي 
هر چه اين دو مقدار کمتر باشد جواب پايه بيشتر در حوالي جواب بهينه 

نمايش دهنده ميزان کيفيت رابطه ترتيب بـراي   ۴و  ۳معيارهاي . است
هسـته  توان ميهر چه اين دو مقدار کمتر باشد . ستهاو آيتم هاکالس

نمايش دهنده کيفيت رابطه ترتيـب بـراي    ۵معيار . کوچک تري داشت
  .معياري براي اندازه هسته است نيز ۶معيار . کليه متغيرهاست

  انتخاب جواب پايه - ۱- ۳
معموال داراي تعداد زيادي متغير کسري است  MMKPحل خطي 

 MCKPبر عکس حل خطـي  . و لذا براي جواب پايه مناسب نمي باشد
ي يک متغير کسري است و لذا مي تواند کانديداي خوبي در حداکثر دارا

که تا حد  MCKPبه مساله  MMKPبه منظور کاهش . اين زمينه باشد
ممکن نزديک به مساله اصلي باشد از تکنيک تجميع محدوديت ها مي 

  .توان استفاده کرد

دهـد کـه چنـدين    مـي اين امکـان را   هاتکنيک تجميع محدوديت
. [17] يگر ترکيب و تبديل به يک محدوديت نماييممحدوديت را با يکد

در وزني ضـرب شـده و سـپس بـا      هابراي اينکار هر کدام از محدوديت
يـک مسـاله   ) با يک محـدوديت (مساله حاصل . شوندمييکديگر جمع 

است و لذا جواب بهينـه  ) با چند محدوديت(راحت شده از مساله اصلي 
مند در نتيجه عالقه. اصلي است آن يک حد باال براي جواب بهينه مساله

يي هستيم که مساله حاصل داراي کوچـک تـرين   هابه پيدا کردن وزن
جواب بهينه شود و متعاقبا جواب بهينه مساله حاصل تا حد ممکـن بـه   

يي براي پيـدا  هابا وجود اينکه الگوريتم. جواب مساله اصلي نزديک باشد
زمان بـر   هااين الگوريتم ي بهينه توسعه داده شده اندهاکردن اين وزن

، حاصـل از  هاما در اينجا از ضرائب الگرانژ مربوط به محدوديت. هستند
اين ضرائب به طور تقريبي بيـان گـر   . کنيممياستفاده  LMMKPحل 

باشند و لذا انتخاب مناسبي براي ايـن  ميميزان اهميت يک محدوديت 
، مسـاله  هاحدوديتبا استفاده از اين ضرائب براي تجميع م. کار هستند

  .شودمي MCKPتبديل به مساله 

: زيـر را در نظـر گـرفتيم   کانديداي براي انتخاب جواب پايه ما سه 
متنـاظر، و   MCKPمتناظر، استفاده از حـل   LMCKPاستفاده از حل 
در جـدول  . عرضه شده است [10]که در  مساله ابتکارياستفاده از حل 

آمده  ndو  dmانتخاب با دو پارامتر  نتايج ارزيابي اين سه) ۲(و ) ۱(هاي 
  .است

 dm )انحراف معيار(متوسط  ):۱(جدول 

 دسته MCKP LMCKP ابتکاري
3.27 (3.5) 2.6 (5.6) 2.27 (5.4) 10x10x5 

10.59 (16.4) 5.03 (4.9) 4.99 (4.3) 10x10x10 
3.38 (4.5) 2.53 (5.1) 2.36 (5.8) 30x10x5 

10.75 (13.3) 5.05 (6.1) 4.82 (5.8) 30x10x10 
4.04 (4.5) 2.27 (5.0) 1.93 (5.8) 10x30x5 

15.95 (40.5) 5.14 (5.1) 5.09 (5.5) 10x30x10 
7.99 3.77 3.57 AVG 

  
 nd )انحراف معيار(متوسط  ):۲(جدول 

 دسته MCKP LMCKP ابتکاري
2.25 (4.5) 2.2 (6.1) 1.96 (5.7) 10x10x5 
4.55 (6.5) 3.62 (6.8) 3.37 (6.3) 10x10x10 
2.8 (4.8) 2.43 (5.3) 2.2 (5.7) 30x10x5 

6.48 (5.9) 4.76 (6.2) 4.52 (5.6) 30x10x10 
1.59 (4.5) 1.91 (5.3) 1.84 (5.5) 10x30x5 

4.25 (6.07) 3.8 (6.9) 3.52 (6.4) 10x30x10 
3.65 3.12 2.90 AVG 

  
 LMCKPد کـه در اکثـر مـوارد حـل     ننتايج جداول نشان مي ده

در  ndو هـم   dmر بهتر از دو انتخاب ديگر عمل مي کند زيرا هم متناظ
  .لذا ما آن را به عنوان پايه هسته در نظر مي گيريم. آن کوچک تر است

  انتخاب رابطه ترتيب - ۲- ۳
بـراي  . در اين قدم چندين رابطه ترتيب مورد آزمايش قرار گرفتند

. م داريـم ي نياز به يک مقياس بازدهي براي هر آيتهاترتيب بندي آيتم
باشـد، از نسـبت سـود بـه     مـي  KPيک مقياس، که کلي شده مقيـاس  

  :تواند بدست آيدمي )۴(مجموع محدوديت مصرفي بر اساس فرمول 

)۴(  im

k

k
ijk

ij
ij NjCi

wr

p
e ∈∈=

∑
=

,
.

1

 

ام  kوزن مربـوط بـه محـدوديت     rkبيانگر بازدهي آيـتم و   eijکه 
مقيـاس  . کـرديم  اسـتفاده  هـا ايـن وزن ما از ضرائب الگرانژ براي . است

ي مربـوط بـه هـر متغيـر دودويـي در حـل       بازدهي ديگرهزينـه کاهشـ  
LMMKP يک متغير بيانگر ميزان کـاهش هـدف    هزينه کاهشي. است

هر چه به نظر مي رسد . باشدميدر صورت تغيير يک واحد از آن متغير 
و  xbر بـين  اين ميزان کمتر باشد آن متغير پتانسيل بيشتري براي تغيي

x* هايتم در فضاي محدوديتآمقياس بازدهي سوم فاصله منهتن . دارد 
d∞اين سه مقياس از طريق معيار  .از جواب پايه است ) ۳(در جـدول   

  .مورد مقايسه قرار گرفته اند
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 d∞ )انحراف معيار(متوسط  ):۳(جدول 

 دسته 1 2 3
2.92 (3.53) 1.08 (5.94) 3.85 (3.46) 10x10x5 
4.81 (4.30) 2.09 (6.28) 5.25 (5.6) 10x10x10 
3.96 (4.11) 1.02 (7.14) 4.16 (4.49) 30x10x5 
5.13 (4.83) 1.34 (7.56) 5.96 (6.18) 30x10x10 

8.02 (12.08) 1.08 (6.16) 10.72 (15.43) 10x30x5 
13.74 (21.53) 2.29 (6.52) 14.23 (21.60) 10x30x10 

6.43 1.48 7.36 AVG 
هاي هزينهکه مبتني بر  ۲که روش  نشان مي دهندنتايج به وضوح 

بسيار بهتر از دو روش ديگر عمل مي کند و لذا مـا آن را  است کاهشي 
به منظور ترتيب . به عنوان رابطه ترتيب براي آيتم ها در نظر مي گيريم

متنـاظر   MCKPدر هسته مساله  هااز ترتيب کالسنيز  هابندي کالس
  .]۱[ استفاده شد
مرتـب   ۲ه ابطررا بر اساس  هادهد که اگر آيتممينشان  )۲(شکل 

هر چه مقدار متغير از جواب پايـه دورتـر باشـد احتمـال آن کـه       ،کنيم
نيز  )۳(شکل . به شدت کم مي شودجواب بهينه مساوي اين مقدار شود 

 ،مرتب کنـيم  هاکالس را بر اساس رابطه هادهد که اگر کالسمينشان 
کالس در انتهاي ترتيب باشد احتمال آن که جواب بهينه آن بـا  هر چه 

  .شودميجواب پايه متفاوت باشد کم 
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احتمال ميزان اختالف آيتم ها در راه حل بهينه با راه حل  ):۲(شكل 
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احتمال جايگاه کالس هايي که جواب آن ها در راه حل بهينه  ):۳(شكل 

  متفاوت از راه حل پايه است

  زير فضاتعريف  - ۳- ۳
به منظور تعريف فضاي حول جواب پايـه سـه تکنيـک مختلـف را     

در روش اول، با توجه به نتايج قدم قبل در مـورد دو پـارامتر   . آزموديم
cl و∞d  ي هـر  هـا و آيتم هاکنيم زير مجموعه اي از کالسميسعي

در ايـن ترتيـب    clپـارامتر  . يـريم کالس را به عنوان هسته در نظر بگ
را مرتب کنيم تنهـا تعـداد محـدودي از     هادهد که اگر کالسمينشان 
 clکنـد و لـذا کـافي اسـت تنهـا      ميفرق  *xبا  xbي اول در هاکالس

. ي درون هسته انتخاب کنـيم هاکالس از اول ترتيب را به عنوان کالس
 clمقادير . شوندميتنظيم  xbدر  هابه مقادير آن هاغير بقيه کالسمت

. اسـت  nوابسـته و مسـتقل از    mو  gدهد که اين پارامتر بـه  مينشان 
دهـد کـه جـواب بهينـه در يـک کـالس در       مينيز نشان  d∞پارامتر 

آيـتم اول را   d∞افي اسـت تنهـا   نزديکي جواب پايه قرار دارد و لذا کـ 
نشـان  ) ۳(در جدول  d∞مقادير . براي هر کالس درون هسته بگذاريم

مقـادير  . اسـت  gوابسته و مسـتقل از   mو  nدهد که اين پارامتر به مي
ما . شوندمين دقت و بزرگي هسته را باعث توازن بي d∞و  clمختلف 

  .تخمين زديم )۵(در اينجا اين دو مقدار را بر اساس روابط 

)۵(  
mnd

mglc

7.015.0~
7.015.0~

+=

+=

∞

 

کنـيم و  مـي عمـل   dnو  mdدر روش دوم بر مبناي دو پـارامتر 
يي زيـر فضـاي هسـته را تعريـف     هادن محدوديتکنيم با افزوميسعي 
دهد کـه جـواب   مينشان  mdدر مورد پارامتر ) ۱(نتايج جدول . کنيم

بـه منظـور   . قـرار دارد  xbبهينه همواره در فاصله منهـتن محـدودي از   
تعريف زير فضايي که همواره در فاصله منهتن محدودي از جواب پايـه  

در . کنيمميرا به مساله اضافه  )۶(با فرمول محدوديت  قرار گرفته است
بـا رابطـه ترتيـب     هـا ي آنهـا و آيتم هاکنيم که کالسمياينجا فرض 

  . مرتب شده اندمربوطه 

)۶(  m
Ci

n

j
ij dxj ≤−∑∑

∈ =1
).1(  

در ابتـداي   معمـوال  آيتم مربوط به جواب پايـه  آيتم ها،در ترتيب 
قـرار گرفتـه اسـت در نتيجـه قسـمت سـمت چـپ         ي کـالس هـا آيتم

را با ) x(ميزان فاصله منهتن يک نقطه به طور تقريبي محدوديت فوق 
xb  لذا اين محـدوديت تنهـا فضـايي از فضـاي مسـاله را      . داردميبيان

کند که فاصله منهتن نقاط آن فضا از جواب پايه، حـداکثر  ميمشخص 
md ر پارامت. باشدdn  دهـد کـه تعـداد اخـتالف متغيـر      مينيز نشان

فضـا را   )۷(بـا فرمـول   محـدوديت  . محـدود اسـت   *xبا  xbي هاکالس
 xbبا  هاي آنهاکند که تعداد اختالف متغير کالسميمحدود به نقاطي 

  .باشد dnحداکثر 
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  .تخمين زده مي شوند) ۸(از طريق فرمول  dnو  mdپارامترهاي
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  سيزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران
 ۱۳۸۶اسفند  ۲۱الي  ۱۹جزيره کيش، خليج فارس، ايران  

)۸(  )/.(log10~~ mmdn md ==  
-مياستفاده  هابر روي کل متغير ۲در روش سوم از رابطه ترتيب 

نشاندهنده اين است که تعداد محدودي از متغيرهاي  vlپارامتر . کنيم
متغير اول درون  vlلذا تنها . متفاوتند *xو  xbابتداي اين ترتيب بين 

  .تخمين زده مي شود )۹(بر اساس رابطه vl .شوندميهسته قرار داده 

)۹(  mglv 25.1~
+=  

بـه  (اين سه تکنيک از دو منظر دقت هسـته  ) ۵(و ) ۴(در جداول 
بـا يکـديگر   ) به ميلـي ثانيـه  (و زمان الزم براي شمارش هسته ) درصد

  .مقايسه شده اند
  
  براي روش هاي مختلف دقت هسته )انحراف معيار(متوسط  ):۴(جدول 

 دسته 1 2 3
99.99 (0.00) 99.24 (0.05) 99.75 (0.00) 10x10x5 
97.75 (0.14) 99.96 (0.00) 99.77 (0.00) 10x10x10 
99.99 (0.00) 99.15 (0.05) 99.92 (0.00) 30x10x5 
99.99 (0.00) 99.99 (0.00) 99.91 (0.00) 30x10x10 
99.99 (0.00) 98.90 (0.06) 99.75 (0.01) 10x30x5 
99.14 (0.07) 99.99 (0.00) 99.94 (0.00) 10x30x10 

99.47 99.53 99.84 AVG 

  
 هسته کامل زمان الزم براي شمارش )انحراف معيار(متوسط  ):۵(جدول 

 به ثانيه

 دسته 1 2 3
4.66 (7.15) 6.87 (7.79) 3.74 (6.6) 10x10x5 

11.55 (6.89) 16.29 (10.94) 9.87 (8.53) 10x10x10 
13.49 (5.91) 29.9 (7.6) 3.26 (6.35) 30x10x5 

70.22 (103.45) 218 (510) 16.35 (9.51) 30x10x10 
12.95 (6.30) 21.78 (8.00) 3.12 (6.27) 10x30x5 
28.15 (7.95) 42.01 (12.78) 12.92 (7.7) 10x30x10 

23.50 55.80 8.21 AVG 
  

با دقت  اي هسته موارديدر  ۳ و ۲ نتايج نشان مي دهد که روش
 هـا ي شـمارش آن د اما زمان الزم برانرا نتيجه مي ده ۱از روش  باالتر

را به عنوان  ۱در مجموع روش . زياد است و در نتيجه هسته بزرگ است
پـس بـه طـور     .گـزينيم مـي  روش بدست آوردن هسته در اين مقاله بر

را حـل کـرده و بـا     LMMKPخالصه براي بدست آوردن هسته ابتـدا  
-مـي متنـاظر را بدسـت    MCKPمسـاله   ،استفاده از ضرائب الگرانژ آن

. حل خطي اين مساله به عنوان جواب پايه استفاده مي شودراهاز . آوريم
و آيتم هـا   MCKPها در هسته ها بر اساس ترتيب کالسسپس کالس

، ۵بـا توجـه بـه فرمـول     . مرتب مي شوند هزينه هاي کاهشيبر اساس 
آيتم اول  d∞کالس اول و  clتخمين زده شده و  d∞و  clمقادير 

بقيه کالس ها به متغير . در هر کالس به عنوان هسته انتخاب مي شوند
  .مقادير آن ها در جواب پايه تنظيم مي شوند

 MMKPحل تقريبي  - ۴
  توانـد در مـوارد مختلفـي   مـي هسته توسعه داده شده در بخش قبـل  

-توان از تکنيـک ميدر اين راستا . ار رودهمچون حل دقيق مساله به ک
توانـد در حـل   ميمورد استفاده هسته . الهام گرفت KPي حل دقيق ها

با توجه به اينکه هسته زيرفضاي اميـد بخشـي   . ي مساله نيز باشدبتقري
توان از آن در ميکند در نتيجه ميبراي يافتن جواب بهينه را مشخص 

-فراو يا  ابتکاريي هاو در روشمتمرکزتر کردن و موثرتر کردن جستج
. و يا جستجوي ممنوع استفاده نمـود  هاهمچون کلوني مورچه ٧ابتکاري

را براي حل تقريبي مساله بر اسـاس هسـته   ميما در اين بخش الگوريت
  . دهيمميارائه 

توان با شمارش کامـل  ميبا توجه به اينکه هسته تقريبي است لذا 
با توجه به کـوچکي  . اله بدست آوردآن يک حد پايين مناسب براي مس

 که با روش ما در اينجا از هسته. ن اين شمارش زياد نخواهد بودازم ،فضا
کنيم اين هسته توازن مناسبي بين مياستفاده بدست مي آيد  ۱شماره 

به منظور افزايش دقت هسـته، و در  . دقت هسته با اندازه آن را داراست
-مـي را به صورت زيـر گسـترش   نتيجه کاهش خطاي الگوريتم، هسته 

ي موجـود در هسـته،   هـا ي هر کدام از کالسهابه مجموعه آيتم. دهيم
، )۱۰(مطـابق بـا رابطـه     ،را که کمترين مجموع مصرف منابع را ميآيت

  .کنيممياضافه  داراست

)۱۰(  Ciw
m

k

k
ij

Nj i

∈∑
=∈ 1

}{minarg  

ه در صورت انجـام  مشاهدات تجربي نشان دهنده بهبود دقت هست
توان بدين صورت شرح داد که گـاهي  مياين پديده را . اين کار را دارد

 هاتوان بهتر از ظرفيت باقي مانده از محدوديتمياوقات با انجام اين کار 
  .استفاده کرد و لذا به سود بيشتري دست يافت

. به منظور شمارش هسته از يک الگوريتم شاخه و قيد استفاده شد
در هـر سـطح    هـا و برگ هاالسبا ک رخت اين الگوريتم معادلسطوح د

پـيش از حـل مسـاله، مسـاله     . ي کـالس مربوطـه اسـت   هامعادل آيتم
LMMKP     متناظر حل شده و با استفاده از ضرائب الگرانـژ حاصـل بـه

متنـاظر   MCKPمساله راحت شده  هاعنوان ضرائب تجميع محدوديت
در هسـته    هـا اسـاس ترتيـب آن  بـر   هـا و آيتم هاکالس. آيدميبدست 

MCKP  بـه منظـور   . شـوند ميآمده است چيده  ]۱[مطابق با آنچه در
بدست  MCKPعمل هرس کردن از تست حد باالي ناشي از حل خطي 

 O(g.n)الگوريتم مـوثري بـا مرتبـه     [16]در . آمده استفاده شده است
درخت حاصل به صورت اول . عرضه شده است MCKPبراي حل خطي 

اين نوع پيمايش داراي اين مزيـت اسـت کـه از    . شودميپيمايش عمق 
توان براي محاسبه حد باالي نود فرزند استفاده کرد مياطالعات نود پدر 

در طول پيمايش . شودميو لذا عمل محاسبه حد باال بسيار موثر انجام 
هر گاه که به مقدار حد پايين بهتري دست يافتيم با استفاده از فرمـول  

  :کنيمميبرخي از متغيرها را ثابت  )۱۱(
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  سيزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران
 ۱۳۸۶اسفند  ۲۱الي  ۱۹جزيره کيش، خليج فارس، ايران  

)۱۱(  0)1|( =⇒<= ijij xLBxMMKPUB  

تابع  UB(MMKP|.)مقدار حد پايين پيدا شده و  LBکه در آن 
به آن اضافه شده است  (.)که محدوديت  MMKPحد باال براي مساله 

 ۱را  مـي دارد که اگر متغير مربـوط بـه آيت  مياين قاعده بيان . باشدمي
کرده و حد باالي مساله را در اين شرايط بدست آوريم، اگر اين حد باال 

-مياز بهترين حد پاييني که تا کنون بدست آورده ايم کمتر بود مسلما 
صفر  MMKPتوانيم مطمئن باشيم متغير آن آيتم در هر راه حل بهينه 

  .است

تم به منظور مقايسـه الگـوريتم تقريبـي آن را بـا بهتـرين الگـوري      
از نظـر  توسعه داده شده است   MMKPتا کنون براي حل که  ابتکاري

، بــه نــام  ايــن الگــوريتم [10]در . کنــيممــيدقــت و زمــان مقايســه 
HMMKP ،مقايسه و نشان داده شده اسـت   ابتکاريي هابا ساير روش

با زبان جـاوا   هاالگوريتم. که داراي دقت باالتري نسبت به سايرين است
حافظـه   1GBبـا   P4 3.4Ghzبر روي کامپيوتر ها تستپياده سازي و 

 LP Solveبه منظور حل خطي مسـائل از کتابخانـه   . انجام شده است
v5.5 براي محاسبه جواب بهينه مسائل نيـز از نـرم   . استفاده شده است
اين نرم افـزار يـک حـل کننـده قـوي      . استفاده شد Cplex v9.0افزار 

عمـل   ٨چـارچوب شـاخه و قطـع    مسائل بهينه سازي است که بر اساس
  .کندمي

 MMKPي هـا ي استانداردي بـراي تسـت الگـوريتم   هامورد تست
براي تست ما دو دسـته مسـائل آسـان و سـخت را توليـد      . وجود ندارد

بـه صـورت    هاwو  pمسائل آسان بدين صورت توليد شدند که . کرديم
توليد  [0,1000]اعداد صحيحي از تابع توزيع احتمال يکنواخت در بازه 

  :ها نيز از رابطه زير محاسبه شدندمحدوديت. شدند
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 هاتعيين کننده ميزان محدود بودن محدوديت βو  α در آن که
 KPر حـوزه  د تجربـه . تنظيم شـدند  ۰.۵و در اينجا هر دو به  باشندمي

-و وزن هانشان داده است که براي توليد مسائل سخت تر بايد بين سود
روشي براي اينکار براي مساله کولـه    [15]در . رابطه اي برقرار نمود ها

 هـا و محـدوديت  wدر ايـن روش  . پشتي چند بعدي ارائـه شـده اسـت   
شـوند امـا سـودها    ميهمانند روش قبل براي توليد مسائل آسان توليد 

  :شوندميمطابق رابطه زير محاسبه 

)۱۳(  
)1,0(

,.500/
1

Uq

NjCiqmwp

ij

iij

m

k

k
ijij

∈

∈∈+= ∑
=

 

هـر  . به منظور مقايسه دسته هاي مختلفي از مسائل توليد شـدند 
نمونـه   ۱۰۰در هر دسته . مشخص مي شود (g,n,m)تايي سه دسته با 

  .ه استبه طور تصادفي توليد شده و نتايج ميانگين گرفته شد

نتــايج مقايســه الگـوريتم تقريبــي ناشــي از  ) ۷(و ) ۶(اول در جـد 
ايـن مقايسـه در دو   . مقايسه شـده اسـت   HMMKPشمارش هسته با 

نسبت جواب الگـوريتم   از دقت. زمينه دقت و زمان انجام پذيرفته است
-زمان ها نيز به ميلي. به درصد بدست مي آيد ،تقريبي به جواب بهينه

  .اندازه گيري شده اندثانيه 
زمان اجرا و دقت براي حل تقريبي  )انحراف معيار(متوسط  ):۶(جدول 

 مسائل آسان

 دقت زمان
 دسته

HMMKP هسته HMMKP هسته 

5.31 
 (7.4) 

3.54     
(6.5) 

98.37 
(0.02) 

99.80 
(0.00) 

10x10x5 

9.08 
 (8.09) 

7.49 
 (7.84) 

91.43 
(0.08) 

99.54 
(0.01) 

10x10x10 

23.26 
 (7.8) 

3.44  
(6.51) 

99.64 
(0.00) 

99.93 
(0.00) 

30x10x5 

36.15 
(7.21) 

16.04 
(12.20) 

97.77 
(0.01) 

99.88 
(0.00) 

30x10x10 

16.44 
(4.04) 

3.61 
 (6.64) 

99.06 
(0.02) 

99.84 
(0.00) 

10x30x5 

28.45 
(6.03) 

10.27 
(7.73) 

95.76 
(0.04) 

99.87 
(0.00) 

10x30x10 

19.78 7.39 97.00 99.81 AVG 

  
زمان اجرا و دقت براي حل تقريبي  )انحراف معيار(متوسط  ):۷(جدول 

  مسائل سخت

 دقت زمان
 دسته

HMMKP هسته HMMKP هسته 

6.73 
 (7.79) 

3.59 
 (6.60) 

96.83 
(0.02) 

98.95 
(0.01) 

10x10x5 

12.63 
(6.16) 

17.99 
(8.78) 

92.36 
(0.04) 

98.89 
(0.01) 

10x10x10 

8.84 
 (7.72) 

3.97  
(6.91) 

97.15 
(0.01) 

99.05 
(0.00) 

10x15x5 

9.4 8.51 95.44 98.96 AVG 
  

اين نتايج بيانگر . نتايج براي مسائل آسان آمده است) ۶(در جدول 
آن هستند که الگوريتم مبتني بر هسته هم با دقت تر و هم سـريعتر از  

% ۹۹الگوريتم مبتني بر هسته دقتي باالتر از . است HMMKPالگوريتم 
نکته مهم ديگر در انحراف معيار دو الگوريتم . مامي موارد را داراستدر ت
الگوريتم هسته داراي انحراف معيار بسيار کمي اسـت و لـذا ايـن    . است

به عبارت ديگر براي نمونه هاي مختلف دقت . الگوريتم پايدارتر مي باشد
ممکن است دقت در  HMMKPمشابهي را ارائه مي دهد در حاليکه در 

  .مونه ها بسيار کم باشدبرخي ن
 آمـده اسـت،  ) ۷(، که نتايج آن در جـدول  در مورد مسائل سخت

الگوريتم مبتني بر هسته همچنان برتري خود را حفظ کرده است با اين 
اين امر نشان دهنـده  . هر دو الگوريتم کاهش يافته استدر وجود دقت 

 در مورد مسائل سخت ضـعيف تـر  توسعه داده شده آن است که هسته 
نکته منفي ديگر در مورد الگوريتم هسته هنگامي رخ مي . عمل مي کند

در . شـود ) ۳۰به عنوان مثـال  (دهد که تعداد محدوديت ها بسيار زياد 
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  سيزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران
 ۱۳۸۶اسفند  ۲۱الي  ۱۹جزيره کيش، خليج فارس، ايران  

اين حالت الگوريتم مبتني بر هسته به سختي مي توانـد يـک راه حـل    
در اين زمينه موفق تـر   HMMKPممکن در فضا پيدا کند در حاليکه 

ا تعداد محدوديت باال، الگوريتم دقيق حل مساله قـادر  در حالت ب. است
امکان مقايسه الگوريتم ها به حل مساله در زمان قابل قبول نبوده و لذا 

  .با جواب بهينه وجود نداشت

  گيري نتيجه - ۵
روشي براي پيدا نمودن هسته در مساله کوله پشتي چند  در اين مقاله،

ايـن منظـور ابتـدا مفهـوم     بـراي   .بعدي با چند انتخاب توسعه داده شد
و روشي کلي بـراي شناسـايي آن    شدهسته به صورت مجردتر بررسي 

 هـاي مختلـف هسـته   بر مبناي اين روش و بررسي انتخـاب . عرضه شد
در ايـن هسـته حـل    . توسعه داده شد  MMKPبراي  دو بعدي تقريبي
ها بـا ضـرائب   ، بدست آمده از تکنيک تجميع محدوديتMCKPخطي 

، به عنـوان جـواب پايـه در هسـته در نظـر      MMKPخطي الگرانژ حل 
و در بعد  MCKPها به ترتيب هسته ها، کالسدر بعد کالس. گرفته شد

در نهايـت   .مرتب شـدند  هزينه هاي کاهشيآيتم ها، آيتم ها بر اساس 
زير مجموعه اي از کالس ها و آيتم ها به عنوان زيرفضاي هسته انتخاب 

يت هسته توسعه داده شده الگوريتمي براي به منظور نمايش قابل. شدند
بر مبناي شاخه و قيد بـوده و  اين الگوريتم . حل تقريبي مساله ارائه شد

نتايج نشان از دقت بـاالي   .کندکل هسته را به طور موثري شمارش مي
  .براي حل تقريبي مساله داشتند%) ۹۹(الگوريتم 

مشــکل هســته در مــورد مســائل ســخت و همچنــين مســائل بــا 
محدوديت باال نشان از آن دارد که در اين حاالت يا هسته به طور کلي 
. غير موثر است و يا روش هاي بهتـري بـراي هسـته مـي تـوان داشـت      

همچنين با روش کلي عرضه شده امکان بدست آوردن هسته براي ساير 
از جمله ديگر کارها مي توان به، بکاربردن هسته در . مسائل وجود دارد

يا فرا و  ابتکاريساير روش هاي استفاده از آن در ه و يا حل دقيق مسال
  . اشاره کرد ابتکاري
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