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 چکیده

ی دو هاچیدمان بسته یمسئلهذرات به منظور حل  ازدحامسازی مبتنی بر الگوریتم بهینهو نوین  هاییتکنیکدر این مقاله 

ای در علوم پایه ،سازی چندگانهکالسیک بهینههای دو بعدی یکی از مسائل بستهی چیدمان و مسئله ارائه شده است بعدی

ب به سبمسئله این  گردد.محسوب میپشتی باینری ی کولهخاص از مسئله ایسازی ترکیبی و گونهبا ساختار بهینهکامپیوتر 

کاربردی، بارگذاری، نظیر صنایع، ریاضیاتهای گوناگونی در زمینهتواند می و غیرخطی خودسازی گسسته داشتن ماهیت بهینه

ریزی تولید، افزایش ها با چیدمان موازی، برنامهریزی برای تخصیص کار به ماشینهای تجاری، برنامهحمل و نقل، تست سیستم

ی مسئله هدف این مطالعه ارائه چیدمان بهینه براگیرد. مورد توجه قرار مدیریت منابع و غیره کارایی در مدارات مجتمع، 

ی بهبود نسخهو سه سازی ازدحام ذرات بهینهالگورتیم هایی مبتنی بر با استناد به ارائه و قیاس یدو بعد یهاچیدمان بسته

ای یابی به چیدمان بهینه با توجه به ماهیت غیر چند جملهها برای دستباشد. زیرا یکی از بارزترین محدودیتمی ی آنیافته

-بهینه است که به سبب داشتن ماهیت سخت مسئله چیدمان بسته یابی به چیدماندستواقع همان  ، درمذکور سخت مسئله

یابی به حالت بهینه با افزایش ابعاد مسئله همراه است. بدین کند که افزایش زمان دستای عمل می، به گونهی دو بعدیها

بهبود های نسخهازدحام ذرات و سازیگورتیم بهینهمبتنی بر ال یدو بعد یهامسئله چیدمان بسته، روش تحقیقدر منظور 

و موفقیت کارایی حاکی از  تحقیقها و نتایج در روش مورد یافتهد. دنسازی و مقایسه گردیدر محیط متلب پیاده ی آنیافته

بهینه و بهبود چیدمان به  یابیدستدر کاهش زمان  3 ازدحام ذراتسازی بهینهالگورتیم بهبود یافته یعنی  پیشنهادی الگورتیم

-سازی الگورتیمدر نهایت با پیاده .باشدمیپیشنهادی های الگورتیمسایر ها نسبت به ی چیدمان بستهمسئله برای حالت بهینه

به عنوان برترین الگورتیم  3 ازدحام ذراتسازی بهینهالگورتیم  بهبود یافته های پیشنهادی مبتنی بر توابع محک هم موفقیت 

 یابی به چیدمان بهینه اثبات گردید.پیشنهادی برای دست
 

 ساازی الگاورتیم بهباود یافتاه بهیناه    سازی ازدحاام ذرات،  ، الگورتیم بهینهیدو بعد یهامسئله چیدمان بسته کلمات کلیدی:

 .ایحبااابی، بهینگاای دو مرحلااه   سااازیمرتااب چیاادمان بهینااه، تااذثیر گااذاری وزن اینرساای، تکنیااک      ازدحااام ذرات،
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 مقدمه   -1
 بیان مسئله  -1-1

سازی ترکیبی، فضاای  پردازند. مسائل بهینههای ممکن میسازی به جستجوی بهترین راه حل از میان تمام راه حلمسائل بهینه

باشند های محاسباتی باالیی میهای ممکن را ایجاد کرده و در بسیاری از موارد دارای پیچیدگیای از راه حلجستجوی گسسته

ی چیدمان مسئله .[Mohammadi. N, Malek. M.R. and Alesheikh. A. , 2009]شوندبندی میطبقه1 سخت -NPدرکالس و

 -NPیاست که از لحاا  پیچیادگی محاساباتی در خاانواده     3سازی ترکیبییکی از مسائل کالسیک بهینه 2ی دو بعدیهابسته

 4پشتی بااینری سخت و از دسته مسائل کوله -NPی پرکاربرد در امسئله های دو بعدیچیدمان بسته یمسئلهسخت قرار دارد. 

ریزی عددی صحیح جای دارد. این مسئله دارای کاربردهای فراوانای در مهندسای، اقتصااد، صانایع،     ی برنامهاست و در خانواده

 ساااازی ترکیبااای نقاااش مهمااای  یگااار بهیناااهمااادیریت، حمااال ونقااال، خودروساااازی و غیاااره اسااات. باااه بیاااانی د  

ساازی ترکیبای از جان     کند و هدف آن حل مسائل بهیناه میهای کاربردی، مدیریت، علوم پایه و حتی صنعت ایفا در پژوهش

تذکید این مقاله، مسئله  روها در ابعاد یک بعد، دو بعد و سه بعد مطرح شده است. از اینی چیدمان بستهباشد. مسئلهسخت می

آورده شاده اسات،    1در قالب شکل  یدو بعد یهااست در ادامه مدل ریاضی مسئله چیدمان بسته یدو بعد یهادمان بستهچی

 :مطرح نمود کهکه در تشریح آن بایستی 

در دو بعاد را نشاان    BPP( تابع هدف 1دهند. رابطه )در دو بعد را نشان می  BPP5بندی ریاضی مسئله ( فرمول5) -(1روابط )

دهاد.  ( قید مربوط به محدودیت فضای هر بسته را نشان مای 2. رابطه )6ها استهدکه در آن هدف بهینه کردن تعداد بستهدمی

( نیز شرط باینری بودن متغییرهای تصمیم را نشاان  5( و )4( بیانگر قید مربوط به قرار گرفتن هر بسته است و روابط )3رابطه )

 .[,.et al., Hong. Sh  2014]ها استضای دو بعدی مسئله چیدمان بستههم بیانگر فi,j های دهند و اندی می
 

1) 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐵 = ∑ 𝑦𝑗

𝑚

𝑗=1

 

2) ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖𝑗 = 𝑉𝑦𝑖
 , ∀𝑗∈ {1, . . , 𝑚}

𝑛

𝑖=0

 

3) ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1, ∀𝑗∈ {1, … , 𝑛}

𝑚

𝑗=1

 

4) 𝑦𝑗 ∈ {0,1}, ∀𝑗∈ {1, . . , 𝑚} 

5) 𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}∀𝑗∈ {1, . . , 𝑚}, ∀𝑖∈ {1, . . , 𝑛} 
 

 ی دو بعدیهاچیدمان بستهمدل ریاضی مسئله  -1شکل
 

ساازی حباابی،   مبتنی بار تذثیرگاذاری وزن اینرسای، مرتاب    و  7سازی ازدحام ذراتی بهبود یافته بهینههادر این مقاله الگوریتم

ارائه شده که قادر باه کااهش زماان محاساباتی بارای حال        ی دو بعدیهابرای حل مسئله چیدمان بسته ایبهینگی دو مرحله

هاای بهتاری نسابت باه     پاسا   توانسات  3IPSOدر نهایات  و  هساتند و در مقیااس بازر     ی دو بعدیهامسئله چیدمان بسته

سازی ازدحام بهبود یافته بهینههای الگورتیم، 8سازی ازدحام ذراتهای فراابتکاری پیشنهادی دیگر مانند الگورتیم بهینهالگوریتم

 دهد. ارائه 1IPSO، 2IPSOپیشنهادی در دو مدل دیگر یعنی همان ذرات 

 
 

                                                           
1-Nondeterministic Polynomial Hard  
2-2D Bin Packing  
3-Combinatorial Optimization 
4-Binary 
5-BPP: Bin Packing Problem 

 .شوددر حالت پیش فرض بهینگی تابع هدف بصورت کمینه در نظر گرفته می -6
7-IPSO:Improved Particle Swarm Optimization 
8-PSO: Particle Swarm Optimization 
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 اهمیت موضوع  -1-2

دارای اهمیت فراوانای   یدو بعد یهاسخت با مقیاس بزر  از جمله مسئله چیدمان بسته -NPزمان محاسباتی در حل مسائل 

ساازی ازدحاام ذرات،   نظیر الگورتیم بهینهپیشنهادی های فراابتکاری هایی نوین و مبتنی بر الگوریتماست. در این مقاله تکنیک

ساازی  پیااده ی مطارح و  دو بعاد ی هابه منظور حل مسئله چیدمان بسته 1،2،3سازی ازدحام ذرات بهبود یافته بهینههای مدل

دارای زماان   3ازی ازدحاام ذرات  سا الگورتیم بهبودیافته بهینهمدل ، در محیط متلب سازیکه پ  از قیاس نتایج پیاده اندشده

یاابی باه   برتری و کارایی خود را دردسات   پیشنهادی است و توانست های فراابتکاریالگورتیممحاسبات کمتری نسبت به سایر 

که جان  مسائله فاو     های پیشنهادی و قیاسی به اثبات برساند. از این رو با توجه به اینچیدمان بهینه نسبت به سایر تکنیک

 روی بر بروکاستونی  دانشگاه در تحقیقی در .ی علم و صنعت دارای جایگاهی مهم استچنان در دو حوزهست، اما همسخت ا

 این مسائله هفادهمین   الگوریتمی یمسئله 75میان  از مسائل الگوریتمی انجام گردید، که طی آن مشخص شد از ایمجموعه

 Gabriel.P, Luca.A and 2012,]اسات  پیشاوندی  درخات  و بعدی k درخت از بعد پرکاربرد یمسئله سومین و معروف همسئل

Alliyan.A,.] 
 ی تحقیق پیشینه و ادبیات -1-3

گیارد. از اینارو، در   ای مورد استفاده قرار میهای مسائل واقعی به طور گستردهسازیدر مدل ی دو بعدیهامسئله چیدمان بسته

مسائله   [،,Cosar.A and Pokeroglu.T, 2014]مطالعات گوناگون این مسئله همواره مورد توجه قارار گرفتاه اسات. درمطالعاه     

بعدی مورد بررسی قرارگرفته است و از الگوریتم ژنتیک به منظور حل آن اساتفاده شاده اسات. در ایان      های تکچیدمان بسته

دارد. در مطالعاه   BPPمطالعه نشان داده شده است که الگوریتم ژنتیک کارایی بهتری در مقایسه با الگوریتم اکتشافی در حال  

[07Rao.R.L and Iyengar.S.S, 20 ،]برای حل  1از الگوریتم سرد شدن تدریجی فلزاتBPP     استفاده شده اسات. ایان مطالعاه

تری از الگوریتم سارد شادن تادریجی فلازات نسابت باه       نیز به نتایج مشابه با نتایج مطالعه قبلی رسیده است و کارایی مناسب

باا دو الگاوریتم کلنای     BPP[ ، به حل مسائله  Yaee.B and Werda.F, 2007]الگوریتم اکتشافی نشان داده شده است. مطالعه 

بهیناه نیسات بلکاه،     یابی باه حالات  دستو الگوریتم سرد شدن تدریجی فلزات پرداخته است. در این مطالعه هدف  2مورچگان

 BPPهدف یافتن بهترین پاس  در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده اسات. بادیهی اسات چناین رویکاردی در حال مسائله        

 ,Wazhlk.S ,2011]هاا در  تواند به پاسخی بسیار دورتر از پاس  بهینه منجر شود. نسخه جدیدی از مسائله چیادمان بساته   می

Epstein.L, Boyar.J,]، برای حل مسئله استفاده شده است. طبق جداول مطرح شده در 3ریزی پویامعرفی شده است و از برنامه

[Lenin.A and Epstein.L, 2010,] رشد ابعاد مسئله ، باBPPریازی پویاا دچاار مشاکل شاده اسات. در       ، حل آن توسط برنامه

چند بعادی   BPP[، الگوریتمی تکرارشونده مبتنی بر اتوماتای یادگیر برای حل مسئله Miyaz.M and Phier.A,  2007]مطالعه 

چند بعدی، با یک گراف کامل مدل شده است، به نحوی که هر گره از گراف متناظر  BPPپیشنهاد شده است. در این الگوریتم، 

تک بعدی استفاده شده  BPPنیز الگوریتم تابو برای حل مسئله  ،[Demberg.D, Aax.I, 2008]با یکی از کاالها است. درمطالعه 

اظهارنظر درباره کارآمدی روش ایان مطالعاه    است و توانایی روش پیشنهادی در حل مسئله نشان داده شده است. با این وجود،

در  [,Stee.R and Epstein.L,2005]پاساخگویی روش پیشانهادی در مطالعاه     عادم  های بیشتر اسات. چارا کاه   نیازمند بررسی

 Landa.L and]بعدی و بزرگتار شادن مقیااس مسائله محتمال اسات. در مطالعاه         دو BPPتر مانند مواجهه با مسائل پیچیده

Lev.L, 2013]،  نیز مدلی برای حلBPP های انتخاب اشایا  پیشنهادی در این مطالعه، محدودیت فازی ارائه شده است. در مدل

ریزی خطی فازی حل شده است. نتایج به صورت فازی در نظر گرفته شده و این مدل با استفاده از روش برنامه BPPدر مسئله 

دهد. با این وجود، روش این مطالعه را برای حل مسائلی با ابعاد بزر  نشان می حاصل از این مطالعه، کارایی روش ارائه شده در

 [,Landa.L and Lev.L, 2013] نباشاد. در مطالعاه   BPPارائه شده در این مطالعاه امکاان دارد پاساخگوی کاربردهاای عملای      

که مناسب است، قارار   بسته کاالها در اولین، هر یک از مطالعهارائه شده که طبق روند کاری این  BPPبرای حل  4FF الگوریتم

                                                           
1-SA: Simulated Anneling 
2-Ant Colony 
3-Dynamic Programming 
4-First Fit 
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ارائه شده که  1BF، بنامBPPالگوریتم متداول هیوریستیک دیگری برای حل  [,..2007et al. Haslum.K ,] گیرند. در مطالعهمی

 ,.Charalambous.S., et al]گیارد. در مطالعاه  های مناسب پر،که متناساب باا آن وجاود دارد، قارار مای     در آن هر کاال در بسته

های  در مطالعههای گیلوتین ارائه شده است.گرا برای مسئله چیدمان بسته دو بعدی با برشیک حالت هیوریستیک بسته[,2011

[2004& Kao.C.Y, Lin.F.T. ,1992, & Scholl.A, Klein.R and Juergens.C.,19970 ,et al. Alvim.A.C.,] عالوه بر بهینگی 

در  .هم بارای حال مسائله چیادمان ارائاه شادند      BFD3و FFD2یعنی   هاآن های بهبود یافتهنیز نسخه BFو FFهایالگورتیم

بارای حال مسائله    تکامال یافتاه   سازی ازدحاام ذرات  یک الگوریتم بهینه[ Omar, Mohamed and Kumaran , 2013] مطالعه

  .های دو بعدی غیرچرخشی ارائه شده استچیدمان بسته

 پژوهشهای فرضیه -1-4

ها را در فضای دو بعد تحت چیدمان قرار داد که شارایط مطارح   ای بستهتوان به گونهچه تاکنون بیان شد، آیا میبا توجه به آن

 شده به عنوان فرضیات همواره برقرار باشندکه عبارتند از: 

I. کاربردی مسئله دو بعدی باشد فضای 

II. ترکیبی و گسسته باشدسازی ماهیت، نوع و جن  مسئله از نوع بهینه 

III. گیری و قیود مسئله با توجه به تکنیک کاربردی و فضای مسئله تعریا  شاده صاحیح    جن  تابع هدف، متغییرهای تصمیم

 باشد

IV.  برقرار باشد هموارهبیشینه بسته کاربردی  وخطی زمان شرط کمینه  دوچیدمان بهینه مبتنی بر  

 پژوهش اهداف -1-5

 توان در موارد مطرح شده نیز خالصه نمود:اصلی مقاله را می اهداف

 یهاا یابی به چیدمان بهینه در فضای دو بعد به عنوان یکی از اهداف تعیین چیدمان بهینه بستهال ( کمینه کردن زمان دست 

 در نظر گرفته شده است یدو بعد

 یهاا بعد به عنوان یکی از اهداف تعیین چیدمان بهینه بساته ها برای چیدمان بهینه در فضای دو ب( بیشینه کردن تعداد بسته

 در نظر گرفته شده است یدو بعد

هاای فراابتکااری   یاابی باه چیادمان بهیناه از قیااس الگاورتیم      برای دستهای فراابتکاری به منظور ارزیابی کارایی الگورتیمج( 

 یدیابی به کمینه زمان و بیشینه بسته استفاده گردپیشنهادی در دست

تواباع  یابی به چیادمان بهیناه از   در دست 3سازی ازدحام ذرات الگورتیم بهبود یافته بهینهو برتری کارایی  ( به منظور ارزیابید

 گردیداستفاده  قیاسیهای فراابتکاری الگورتیمبرای تمام محک گوناگون 

  سازی ازدحام ذراتی بهبود الگورتیم بهینهانگیزه -1-6

یکای از   وساخت   -NPی پرکااربرد در  مسائله ساومین   شاود، نوشته میBPP4ها که به اختصار به صورت بستهمسئله چیدمان 

دو دساته از   مسائله حل این  . برایدارد علم و صنعت هایای در علوم کامپیوتر است که کاربردهای فراوانی در زمینهمسائل پایه

را بارای هار انادازه ورودی پیادا      مسائله های دقیق هستند کاه جاواب بهیناه    ی اول الگوریتمروند. دستهها به کار میالگوریتم

 ،ی نموناه وابسته اسات و باا افازایش انادازه     مسئلهی نمونه زمان اجرای الگوریتم به اندازه ها،کنند. در این دسته از الگوریتممی

 محساوب  هاا  ایان دساته از الگاوریتم    ودیتمحاد بزرگترین  امرهمین که یابدزمان اجرای الگوریتم به صورت نمایی افزایش می

ارائاه راهکارهاای   ، کاهش زمان محاسباتیچون که با داشتن مزایایی همفراابتکاری هستند  یهای دیگر الگوریتمدسته شود.می

 قارار ماورد توجاه   هاای اخیر در ساال  ،5محلای  یدر بهیناه  BPP و گیرکاردن  پاسا  به  یابیعدم دست برای جلوگیری ازنوین 
                                                           
1-Best Fit 
2-First Fit Decreasing 

3-Best Fit Decreasing 

4-Bin Packing Problem 

5-Local Optimal 
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. طباق  [Ghazanfari .M , 2007, Gholamian.M.R, Fatemi. S.M.T, and]ساازی ازدحاام ذرات   اند مانند الگورتیم بهینهتهگرف

تری را از خود نشاان  های موجود رفتار مطلوبسازی ازدحام ذرات در مقایسه با سایر روشمطالعات اخیر هرچند الگورتیم بهینه

 داده است ولی باز هام امکاان گرفتاار شادن ایان الگاورتیم هام در نقااط بهیناه محلای وجاود دارد. باا اساتناد باه ایان امار                 

 ,Kennedy]سازی ازدحام ذرات را در قالب دو بخش مطارح شاده، ایان گوناه بیاان نماود کاه:        توان ساختار الگورتیم بهینهمی

James, 2010]  

I.  قوانین حرکت و یا جستجو در فضای جواب مسئله 

II. کندگیری هر عضو در انتخاب مسیر  بهینه فراهم میحافظه الگورتیم که اطالعات الزم را برای تصمیم 

ی محلی کمک نماید. به بیانی دیگر قوانین جساتجوی سااده و   ی بهینهتواند به فرار از نقطههای فو  میبهبود هر یک از بخش

هاای  آمد سایر الگورتیمگرایی سرسازی ازدحام ذرات باعث شده است تا از نظر سرعت همال پر مفهوم الگورتیم بهینهدر عین ح

بارای حال   ساازی ازدحاام ذرات   الگاورتیم بهیناه   یبا ایجاد تغییراتی مناسب و کارا در پیکاره در این مقاله  وراز اینقرار گیرد . 

هاای  الگاورتیم  هساتیم.  مذکور در مقیااس بازر     مسئلهبه کاهش زمان محاسباتی  ادرق ی دو بعدیهای چیدمان بستهمسئله

تاومم بااحف     PSOسازی ازدحام ذرات، هم چنان دارای ماهیت پایادار ی الگورتیم بهینهپیشنهادی علی رغم تغییراتی در پیکره

اال ، تطابق بیشتر برای حل مساائل ترکیبای،   باشندکه مزایایی از قبیل عدم حساسیت به مسائل با پیچیدگی بسادگی قوانین می

 آورند.های دو بعدی به ارمغان میگرایی را برای مسئله چیدمان بستهبهبود کیفیت نتایج و افزایش سرعت هم

 روش تحقیق -2

اهداف اصالی  ای در فضای دو بعدی قرار گیرند که بایستی به گونه هاای از بسته، مجموعهی دو بعدیهادر مسئله چیدمان بسته

بهیناه بارآورده شاوند.     چیادمان یابی باه  دستخطی برای و کمینه زمان  فضای دو بعدیکاربردی در  بستهسازی نظیر: بیشینه

فراابتکااری پیشانهادی بارای     هاای ماؤثرترین الگاورتیم   ، به روزترین ومبتنی بر کاراترینی الگوریتمی هدف در این مقاله، ارائه

های فراابتکاری پیشنهادی است. در سازی از طریق ارزیابی و قیاس الگورتیمینه مبتنی بر دو اصل بهینهیابی به چیدمان بهدست

شاود و  های فراابتکاری پیشنهادی پرداخته میو مبتنی بر الگورتیم ی دو بعدیهاسازی مسئله چیدمان بستهادامه به شرح پیاده

دو  BPPساازی  بهیناه  5-2تاا   2-2های در ادامه در طی گام .گرددمینیز ارائه سازی با به کارگیری نرم افزار متلب نتایج پیاده

 گردد.ای شرح میسازی حبابی و  بهینگی دو مرحلهبعدی و مبتنی بر تذثیر گذاری وزن اینرسی، مرتب

 معرفی ابزار کاربردی در پژوهش  -2-1

 یک 1 متلبنهایی یعنی همان چیدمان بهینه استفاده گردید.یابی به غایت برای دست MATLABافزار در این مطالعه از نرم

هم به معنی محیط  MATLAB یواژهاست. نویسی نسل چهارمبرنامهزبان یک و عددی تمحاسبا انجام برای افزارینرم محیط

3 آزمایشگاه  و 2 ماتری ی است که از ترکیب دو واژه نویسی مربوطهبه معنی خود زبان برنامهچنین محاسبات رقمی و هم 

چنین این باشد که در بسیاری از مسائل مهندسی کاربرد دارد. همافزار چند منظوره مییک نرم MATLABاست.  ایجاد شده

های خیره کننده، کار را باشد که با ارائه یک رابط کاربری ساده و قابلیتابزارهای متعدد و گوناگون مینرم افزار شامل جعبه 

های پیشنهادی این پژوهش در این تکنیک (.1333جمشیدی و دیگران، ) برای بسیاری از محققین و مهندسین آسان نموده است

سازی تک زبانی مفسرکارا برای مسائل بهینه MATLABسازی گردید،زیرا که پیاده MATLAB2014aمحیط و با نسخه 

 گردد.هدفه و چند هدفه محسوب می

 PSOدو بعدی و مبتنی بر الگورتیم فراابتکاری  BPPسازی بهینه -2-2

ها در قالاب شاکل   ی چیدمان بستهبرای حل مسئله PSOدو بعدی با الگورتیم فراابتکاری  BPPسازی در این بخش روند بهینه

ساازی ازدحاام ذرات را   یابی به حالت بهینه و افزایش دقت، الگورتیم بهینهگردد. به بیانی دیگر برای تسریع در دستشرح می 2

های بیست، پنجاه و صد داده و باا پارامترهاای معاین و مفاروض اجارا      ی استاندارد، متناهی و با اندازهبر روی سه مجموعه داده

                                                           
   MATLAB-1 

MATRIX-2  
Laboratory-3  
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سازی ازدحام ذرات، هام در بخاش آتای مقالاه     های دو بعدی و مبتنی بر الگورتیم بهینهسازی چیدمان بستهپیاده کرده و نتایج

 گردد.  شرح می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 خیر                                              
 

 

                                                                                        

 

     بلی                                                                                                                   
                           

                               
 

 

 

 
 

 PSO:  روند کاری الگورتیم فراابتکاری 2شکل
 

 سازی ذرات بارای باه روز رساانی مختصاات و موقعیات ذرات باا هادف        معادالت موقعیت و سرعت ذرات که در الگورتیم بهینه

 گردند، نیز عبارتند از:یابی به حالت )چیدمان( بهینه مطرح میدست
(6 𝑉𝑖,𝑡+1 = 𝑊. 𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝐶1. 𝑟1. (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖−𝑃𝑖,𝑡) + 𝐶2. 𝑟2. (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑃𝑖,𝑡) 

(7 𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑡 + 𝑉𝑡 
 

، t م در تکارار اiموقعیات ذره   t+1 ،t,i:P ام در تکارار iذره  سارعت  :t+1,iV ( بایستی مطارح کارد کاه:   7( و)6) توضیح روابطدر 

iPbest  وiGbest ی بهترین موقعیت ذره دهندهبه ترتیب نشانiیاا بهتارین   و بهتارین موقعیات گاروه    در طول حرکت خود م ا

پارامترهای یادگیری هستند و با توجه 2C وW،1Cاست.  1و 0د تصادفی با توزیع یکنواخت بین اعدا r1r,2هستند. جمعیت فعلی 

: t ،tP+1: موقعیات ذره در تکارار   t+1Pگردناد.  کنتارل رفتاار الگاوریتم تنظایم مای      برای بهبود کارایی ومسئله به نوع و صورت 

 است. t-1م در تکراراiسرعت ذره  :t ،1-i,tVسرعت ذره در تکرار :t، tVموقعیت ذره در تکرار 

 

جمعیت اولیهدهیایجاد و مقدار  

 یابی به شرط بهینگیارزیابی جمعیت برای دست

 
 تعیین بهینه محلی و سراسری

(7  ( و6روزرسانی سرعت و مختصات ذرات با توجه به روابط )تعیین و به     

 حرکت ذرات تشکیل دهنده جمعیت به روز شده

 ارزیابی ذرات تشکیل دهنده جمعیت به روز شده

بررسی معیار توق  و بهینگی 

یابی به حالت برای دست

 بهینه؟

 

یابی به حالت بهینهدست  

مپایان الگورتی  
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 IPSO 1دو بعدی  و مبتنی بر الگورتیم فراابتکاری BPPسازی بهینه -2-3

الگوریتم بهبود "گردد که از آن با عنوان سازی ازدحام ذرات حاصل میی الگورتیم بهینهتکنیک پیشنهادی با تغییراتی در پیکره

ساازی و تعاداد   ساادگی پیااده   پیشانهادی بار  الگاوریتم  در ایان  هدف اصالی  شود. یاد می "سازی ازدحام ذرات یکیافته بهینه

شده اسات. یکای از    سازیمسائل به ویژه مسائل بهینهباعث ایجاد جذابیت در استفاده از آن در حل  آن است کهپارامترهای کم 

باشد که رویکردهای مختلفی بارای آن  می 1گرایی این الگوریتم دارد وزن اینرسیثیر بسزایی در همذپارامترهای بسیار مهم که ت

گرایی باال به سرعت باالتری در رسیدن به جاواب بهیناه نیازمنادیم. باه     ها در کنار سرعت هموجود دارد. اما در برخی از کاربرد

مبتنی بر تاذ ثیرگاذاری وزن اینرسای      سازی ازدحام ذراتالگوریتم بهبود یافته بهینهکه نوعی پیشنهادی  الگورتیمهمین دلیل 

سازی هم در بخش آتی ایان مقالاه شارح    گردد که نتایج پیادهشرح می و دو بعدی اجرا BPPوی بر ر 3در قالب شکل باشد، می

 گردد.  می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1-Inertia weight 

 یابی به شرط بهینگیارزیابی جمعیت برای دست

 تعیین بهینه محلی و سراسری

(7  ( و6روابط )تعیین و به روزرسانی سرعت و مختصات ذرات با توجه به     

 حرکت ذرات تشکیل دهنده جمعیت به روز شده

 ارزیابی ذرات تشکیل دهنده جمعیت به روز شده

بررسی معیار توق  و  

یابی به  بهینگی برای دست

 بهینه؟حالت 

یابی به حالت بهینهدست  

مپایان الگورتی  

  خیر

 بلی

 1IPSOروند کاری الگورتیم فراابتکاری  -3شکل

 

 ایجاد و مقدار دهی جمعیت اولیه
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𝑖𝑓 𝑤 = 𝑘 ≠ 0 𝑇ℎ𝑒𝑛 𝑉𝑖,𝑡+1 = 𝑊 ∗ 𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝐶1. 𝑟1. (𝑃𝑏𝑠𝑒𝑡𝑖 − 𝑃𝑖,𝑡) + 𝐶2. 𝑟2. (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑃𝑖,𝑡)(8 

𝐸𝑙𝑠𝑒 

𝑉𝑖,𝑡+1 = 𝐶1. 𝑟1. (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑃𝑖,𝑡) + 𝐶2. 𝑟2. (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 − 𝑃𝑖,𝑡) 
 

 ( عبارتند از:8) یپارامترهای رابطه

 1-t,iV:ذره  سرعتi1 م در تکرارا-t ،t,iP:   موقعیات ذرهiم در تکارار ا t  ،iPbest  وiGbest    ی بهتارین  دهناده باه ترتیاب نشاان

د تصاادفی باا توزیاع    اعاد ا r1r,2هستند. یا بهترین جمعیت فعلی و بهترین موقعیت گروه در طول حرکت خود م اiموقعیت ذره 

کنترل  برای بهبود کارایی ومسئله پارامترهای یادگیری هستند و با توجه به نوع و صورت 2C وW،1C. است 1و 0یکنواخت بین 

هام مضاربی از    kاسات.   t+1ام در تکارار iسارعت ذره   :t ،i,t+1Vدر تکرار   ماi: موقعیت ذره ti,Pگردند. رفتار الگوریتم تنظیم می

 ی اعداد حقیقی است.مجموعه

 IPSO 2دو بعدی و مبتنی بر الگورتیم فراابتکاری  BPPسازی بهینه -2-4

الگوریتم بهبود "گردد که از آن با عنوان سازی ازدحام ذرات حاصل میی الگورتیم بهینهتکنیک پیشنهادی با تغییراتی در پیکره

-کمکی باه الگاورتیم بهیناه    1هدف اصلی در تکنیک پیشنهادی افزودن یک گرهشود. یاد می"سازی ازدحام ذرات دویافته بهینه

باشد. روند کلی الگورتیم بهباود یافتاه   ترین محدودیت آن یعنی همان فرار از بهینه محلی میرفع مهم سازی ازدحام ذرات برای

و در قالاب   های دو بعدی اجرای چیدمان بستهسازی حبابی برای حل مسئلهسازی ازدحام ذرات و مبتنی بر تکنیک مرتببهینه

 عبارت است از:  2IPSO دو بعدی و مبتنی بر الگورتیم فراابتکاری BPPسازی گردد که مراحل بهینهشرح می 4شکل 

 
 

 

   

 

 

  

                                                           
1-Node 

 تشکیل جمعیت اولیه

 
سازی حبابیی جمعیت مرتب شده طبق تکنیک مرتبارزیابی ذرات تشکیل دهنده  

Gbest تعیین بهترین ذره در فضای پیمایشی موجود یعنی همان    

اراتر در آخرین بایستی برای داشتن پیمایش ک تعیین بدترین ذره در فضای پیمایشی موجود که 

ها قرار گرفته باشدیعنی همانو دورترین مکان نسبت به سایر بدترین  

که دارای بیشینه برد فضای پیمایشی است   Gworst 
(6( و )7به روزرسانی موقعیت و سرعت ذرات با توجه به روابط)  

 (3افزودن یک عضو جدید)گره( به مجموعه ذرات و تعیین موقعیت ذره جدید براساس رابطه )

 
گیری از بهترین و بدترین پیش آمدهاعمال عملیات میانگین  

 

و   بررسی معیار توق 
 شرط بهینگی؟

های پیشین ذراتاثبات برتری و بهینگی موقعیت جدیدی نسبت به سایر موقعیت  

یمالگورتپایان   

 

 2IPSOروند کاری الگورتیم فراابتکاری  -4شکل

 

  خیر

 بلی
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𝑃𝑁𝐸𝑊[] = 𝑟𝑎𝑛𝑑 ∗ (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝐺𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡)(9 

 ( عبارتند از:3پارامترهای رابطه )

[]NEWP :  ،موقعیت ذره جدید، تصادفی و اضافه شده به مجموعاه ذراتrand :     1و 0یکنواخات باین   عادد تصاادفی باا توزیاع ،

Gbest ،بهترین موقعیت عمومی :Gworst.بدترین موقعیت عمومی : 

 IPSO 3دو بعدی  و مبتنی بر الگورتیم فراابتکاری BPPسازی بهینه -2-5

بهبود الگوریتم "گردد که از آن با عنوان سازی ازدحام ذرات حاصل میی الگورتیم بهینهتکنیک پیشنهادی با تغییراتی در پیکره

ساازی ازدحاام   الگاورتیم بهیناه  پیشنهادی که به نوعی الگوریتم در هدف اصلی شود. یاد می"سازی ازدحام ذرات سهیافته بهینه

های محلای و مهااجرت   . مرحله اول مرحله فرار از اکسترممای استدر واقع نوعی بهینگی دو مرحلهباشد ای میدو مرحلهذرات 

گرایی جمعیات باه بهیناه سراساری اسات. ایان دو       مرحله هم ،های نامناسب است. مرحله دومجمعیت برای دور شدن از مکان

دو  BPPبار روی  ساازی ازدحاام ذرات   . الگورتیم بهبود یافتاه بهیناه  مرحله به تناوب تکرار می شوند تا شرط خاتمه برقرار شود
عباارت   IPSO 3 و مبتنی بر الگورتیم فراابتکاریدو بعدی  BPP سازیبهینه  گردد که مراحلشرح می 5 در قالب شکل و بعدی

 است از:
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3IPSOروند کاری الگورتیم فراابتکاری -5شکل

 

(01 𝑉𝑖,𝑡+1 = 𝑊. 𝑉𝑖,𝑡 + 𝐶1. 𝑟. (𝑃𝑖,𝑡 − 𝐺𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡𝑖,𝑡) 

𝑉𝑖,𝑡+1 = 𝑊. 𝑉𝑖,𝑡 + 𝐶1. 𝑟. (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 − 𝐺𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡𝑖,𝑡) (11 

𝑉𝑖,𝑡+1 = 𝑊. 𝑉𝑖,𝑡 + 𝐶1. 𝑟. (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 − 𝐺𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡𝑖,𝑡) (12 

𝑉𝑖,𝑡+1 = 𝑊. 𝑉𝑖,𝑡 + 𝐶2. 𝑟. (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡) (13 

𝑉𝑖,𝑡+1 = 𝑊. 𝑉𝑖,𝑡 + 𝐶2. 𝑟. (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡) (14 

 

 

 عبارتند از: 14تا  10پارامترهای روابط 

مپایان الگورتی  

 (  14گرایی نهایی جمعیت به سمت نقطه بهینه موجود و براساس رابطه )هم

 

حرکت ذرات به سمت بهترین نقطه مشاهده شده در طول مسیر حرکت با هدف ایجاد بهبود در  

از ذرات حرکت ذرات با هدف ایجاد بهبود در وضعیت   وضعیت کنونی و براساس حافظه شخصی هریک

()  13کنونی و براساس حافظه شخصی به سمت بهترین نقطه مشاهده در طول مسیر و براساس رابطه )

 شروع مرحله دوم(

 

حرکت ذرات در محیط جدید با استفاده از حافظه شخصی خود و در جهت دور شدن از بدترین  

 (12مسیر حرکت ذرات براساس رابطه ) نقطه مشاهده شده و در راستا

 

 (11مهاجرت جمعیت به سمت فضای جستجوی بهتر براساس رابطه )      

 

()شروع مرحله اول(10حرکت در جهت دور شدن جمعیت از بدترین ذره براساس رابطه )  
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i,t+1V : سرعت ذرهi در تکرارt+1،C2 , W,1C : بارای بهباود کاارایی     مسئلهپارامترهای یادگیری هستند و با توجه به نوع و صورت

 :i,tV، درمرحلاه اول یاا دوم    C هم بیانگر کارایی پاارامتر  2و1و اندی   گردندتنظیم میسازی مذکوربهینهوکنترل رفتار الگوریتم 

: بدترین ذره موجاود کاه هماه ذرات جمعیات از آن دور شاده،      t ،t,iGworstدر تکرار i: موقعیت ذره t ،i,tPدر تکرار iسرعت ذره 

,tiGbest ،بهترین ذره موجود در جمعیت و در راستای حرکت جمعیت :t,iPworst   موقعیت بدترین نقطه مشاهده شاده در طاول :

 است.1و 0عددی تصادفی با توزیع یکنواخت بین هم  r موقعیت بهترین نقطه مشاهده شده در طول مسیر، :t,iPbestمسیر، 

   تجربینتایج  و هایافته-3

-ای پیااده حالت بهیناه باه گوناه   یابی به های فراابتکاری پیشنهادی برای دستهای دو بعدی و مبتنی بر الگورتیمچیدمان بسته

 ساازی کادهای پیااده  یعنای   ایجاد شادند.  1ورودی به صورت تصادفی و با متد توزیع یکنواختهای سازی گردید که در آن داده

بارای   توزیاع یکنواخات   هام از   MATLABنویسی ضمن این که زبان برنامه کنند.ها را ایجاد می، دادهتصادفی صورت بهشده 

 از:که عبارتند بخش هستند دو  شاملورودی های کند و دادهمی استفاده 2تصادفیاعداداین  تولید

i. 3اندازه بسته 

ii. آیدکه از حاصل ضرب دو پارامتر طول و عرض  بدست می 4مساحت بسته 

 شود.می های فراابتکاری پیشنهادی شرح دادهیابی به چیدمان بهینه، با قیاس الگورتیمهای دستدر ادامه گام

 با اندازه جمعیت بیست دو بعدی BPPپیاده سازی  -3-1

های پیشنهادی و مبتنی بر تذثیر گذاری وزن اینرسی، تکنیاک  ها در دو بعد و مبتنی بر الگورتیمسازی چیدمان بستهنتایج پیاده

فراابتکاری پیشنهادی و قیاسای را بار روی   های گردد. در این گام الگورتیمای تشریح میسازی حبابی و بهینگی دو مرحلهمرتب

اجرا کارده و نتاایج در    1ی استاندارد، متناهی و با اندازه بیست داده و با پارامترهای معین و مفروض طبق جدول مجموعه داده

 اند.  تشریح شده 2قالب جدول 
 

 سازی ازدحام ذراتبر الگورتیم بهینههای دو بعدی و مبتنی مقدار پارامترهای مفروض برای اجرای چیدمان بسته -1جدول 
 

 

Parameter Value 

Iteration 1000 
Size of population 20-50-100 

1C 0.5 

2C 0.5 

Size of Data Set1 20 

Size of Data Set2 50 

Size of Data Set3 100 

 

های فراابتکاری پیشنهادی و با پارامترهای معین و های دو بعدی  و مبتنی بر الگورتیمسازی چیدمان بستهنتایج پیاده  

 مفروض، عبارت است از:  
    

 های فراابتکاری پیشنهادی با الگورتیمدو بعدی  BPPسازی نتایج پیاده -2جدول 

 

 (22) های کوچکها برای دادهتعداد بسته (22) وچککهای زمان پردازشی برای داده نوع الگورتیم

PSO 261133 7 

1IPSO 242100 3 

2IPSO 221105 11 

3IPSO 202188 13 

                                                           
1-Uniformly Distribution  
2-Random Number 

 منظور طول و عرض است -3
 ها مستطیل شکل هستند                                                                                          بسته -4
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های تحت چیدمان در فضای دو بعد یابی به چیدمان بهینه، تعداد بستهشود با کاهش زمان دستگونه که مشاهده میهمان

دست ی کاربردی و کمترین زمان خطی به چیدمان بهینه با بیشترین بستهتوانست   3IPSOیابند به گونه ای کهافزایش می

 یابد.

 با اندازه جمعیت پنجاه دوبعدی BPPپیاده سازی  -3-2

های فراابتکاری پیشنهادی و مبتنی بر تذثیرگذاری وزن الگورتیمهای دو بعدی و مبتنی بر سازی چیدمان بستهنتایج پیاده

های فراابتکاری پیشنهادی بر گام الگورتیمگردد. در این، تشریح میایسازی حبابی و بهینگی دو مرحلهاینرسی، تکنیک مرتب

اجرا کرده و نتایج  1ی استاندارد، متناهی و با اندازه پنجاه داده و با پارامترهای معین و مفروض طبق جدول روی مجموعه داده

بعاد بنا به دالیلی نظیر: افزایش عمل جستجو، افزایش ا 50به  20در این گام اندازه جمعیت از اند. تشریح شده 3در قالب جدول

 .گرایی بیشتر و بهبود نتایج، افزایش داده شدو پیچیدگی فضای جستجو، هم
 

 های فراابتکاری پیشنهادی با الگورتیمدو بعدی  BPPسازینتایج پیاده -3جدول 
 

 (52های متوسط)ها برای دادهتعداد بسته (52های متوسط)زمان پردازشی برای داده نوع الگورتیم 
PSO 615103 22 

1IPSO 587111 25 
2IPSO 556138 28 
3IPSO    526125   31 

 

های تحت چیدمان در فضای دو بعد یابی به چیدمان بهینه، تعداد بستهشود با کاهش زمان دستگونه که مشاهده میهمان

چیدمان بهینه دست  ی کاربردی و با کمترین زمان خطی بهبا بیشترین بستهتوانست   3IPSOیابند به گونه ای کهافزایش می

 . یابد

 با اندازه جمعیت صد دوبعدی BPPپیاده سازی  -3-3

های فراابتکاری پیشنهادی و مبتنی بر تذثیر گذاری وزن الگورتیمها در دو بعد و مبتنی بر سازی چیدمان بستهنتایج پیاده

های فراابتکاری پیشنهادی بر گام الگورتیماینگردد. در ، تشریح میایسازی حبابی و بهینگی دو مرحلهاینرسی، تکنیک مرتب

اجرا کرده و نتایج  1ی استاندارد، متناهی و با اندازه صد داده و با پارامترهای معین و مفروض طبق جدول روی مجموعه داده

جستجو، افزایش بنا به دالیلی نظیر: افزایش عمل  100به  50در این گام اندازه جمعیت از اند. تشریح شده 4در قالب جدول 

 .گرایی بیشتر و بهبود نتایج، افزایش داده شدابعاد و پیچیدگی فضای جستجو، هم
 

 های فراابتکاری پیشنهادی با الگورتیمدو بعدی  BPPسازی نتایج پیاده -4جدول 
 

 (122های بزرگ)ها برای دادهتعداد بسته (122های بزرگ )زمان پردازشی برای داده نوع الگوریتم
PSO 353123 46 

1IPSO 313131 50 
2IPSO 873118 54 
3IPSO 833155 58 

 

هاای تحات چیادمان در فضاای دو بعاد      یابی به چیدمان بهینه، تعداد بستهشود با کاهش زمان دستگونه که مشاهده میهمان

زمان خطی به چیدمان بهیناه دسات   ی کاربردی و با کمترین توانست با بیشترین بسته 3IPSO یابند به گونه ای کهافزایش می

 . یابد
 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 های پیشنهادیبررسی کارایی الگورتیم -4

های سازی مسئله چیدمان بستههای پیشنهادی مبتنی بر توابع محک و مقایسه نتایج پیادهدر این بخش هدف آزمودن الگورتیم

ی از قیاس نتایج نیز برتری الگورتیم بهبود یافتههای فراابتکاری پیشنهادی در محیط متلب است که پ  دو بعدی با الگورتیم

یابی به چیدمان بهینه مبتنی بر دو اصل یعنی های پیشنهادی در دستنسبت به سایر الگورتیم 3سازی ازدحام ذرات بهینه

ی و نتایج ی تحت چیدمان است که در ادامه توابع محک کاربردیابی به چیدمان بهینه و بیشینه بستههمان کمینه زمان دست

 گردند.های فراابتکاری پیشنهادی بر روی توابع محک شرح میسازی الگورتیمپیاده

  Sphereتابع محک  -4-1

کند که عبارت پیروی می 15مطرح شده است و از رابطه [Diagalakis.J and Margaritis.K.  , 2002 ] در Sphereتابع محک      

   است از:
(15 F(X) =  ∑ xi

2n
i=1  

 

است و  -X≤ 5112≥ 5112باشد. تغییرات آن در فاصلهیک تابع صاف، یک وجهی، شدیدا محدب و متقارن می Sphere تابع

می باشد. نتایج حاصل از بیست بار اجرای هریک از  F(X*= (0 با مقدار  X*(=0 ,0 ,0.... ,0)دارای نقطه بهینه سراسری در 

شرح گردیده است و قیاس نتایج در قالب پارامترهایی نظیر  Sphereهای فراابتکاری پیشنهادی مبتنی بر تابع محک الگورتیم

گردند. در این تابع محک هم به سان شرح می 5و در قالب جدول  Sphereبهترین، بدترین، میانگین مقدار برای تابع محک 

 . یابی به کمینه مطلق استسایر توابع محک، هدف دست
 

 Sphere: نتایج حاصل از بیست بار اجرای الگورتیم فراابتکاری پیشنهادی بر روی تابع محک 5جدول 
 

worstF averageF bestF Algorithm 

8.65E-07 1.91E-07 3.30E-9 PSO 

7.36E-07 1.05E-07 4.39E-11 1IPSO 
5.70E-39 3.61E-40 6.62E-75 2IPSO 
3.96E-03 3.51E-04 7.14E-07 3IPSO 

 

و  bestFیعنی بیشینه مقدار جبری  Sphereنتایج حاصل از بیست بار اجرای الگورتیم فراابتکاری پیشنهادی بر روی تابع محک 

یابی به حالت های پیشنهادی در دستبه سایر الگورتیم نسبت 3IPSO برتری الگورتیم فراابتکاری worstFکمینه مقدار جبری 

 نماید.های دو بعدی اثبات میبستهبهینه در مسئله چیدمان 

  RosenBrockتابع محک  -4-2

کند که پیروی می 16مطرح شده است و از رابطه Diagalakis.J and Margaritis.K.  , 2002 ] [در RosenBrockتابع محک 

   عبارت است از:
16)F(X) = ∑ (100(xi+1− x i

2)2 + (1 − xi))2)n
i=1  

 

ای که نقطه بهینه شود به گونهای باریک، جز توابع پیچیده محسوب میدلیل داشتن درهاین تابع یک تابع وجهی است که به 

 ها کار چندان سختی گیرد. یافتن این دره برای اکثر الگورتیمسراسری داخل این شیار سهمی وار بلند و باریک قرار می

دلیل این تابع به عنوان معیار ارزیابی برای روش  باشد و به همینگرایی به نقطه بهینه سراسری آن مشکل میباشد ولی همنمی

ی بهینه سراسری یا باشد و نقطهمی -X≤ 21048≥ 21048بصورت  Xی تغییرات شود. محدودهسازی استفاده میهای بهینه

های الگورتیمباشد. نتایج حاصل از بیست بار اجرای هریک از می F(X*=(0با مقدار   X*(=1 ,1 ,1.... ,1)مطلق آن نیز 

شرح گردیده است و قیاس نتایج در قالب پارامترهایی نظیر بهترین،  RosenBrockفراابتکاری پیشنهادی مبتنی برتابع  محک 

گردند. در این تابع محک هم به سان سایر شرح می 6و در قالب جدول  RosenBrockبدترین، میانگین مقدار برای تابع محک 

 به کمینه مطلق است. یابی توابع محک، هدف دست
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 RosenBrock: نتایج حاصل از بیست بار اجرای الگورتیم فراابتکاری پیشنهادی بر روی تابع محک 6جدول 

 

worstF averageF bestF Algorithm 

8.04E-43 7. 12E-44 3.57E-58 PSO 
7.83E-38 3. 94E-39 4.77E-60 1IPSO 

1.30E-02 3.37E-03 6.18E-06 2IPSO 
1.00E+00 9.990E-01 8.84E-01 3IPSO 

 

یعنی بیشینه مقدار جبری   RosenBrockنتایج حاصل از بیست بار اجرای الگورتیم فراابتکاری پیشنهادی بر روی تابع محک 

bestF و کمینه مقدار جبریworstF3، برتری الگورتیم فراابتکاریIPSO  به یابی های پیشنهادی در دستنسبت به سایر الگورتیم

 نماید.های دو بعدی اثبات میحالت بهینه برای مسئله چیدمان بسته

  Rasteringتابع محک  -4-3

کند که پیروی می 17مطرح شده است و از رابطه  Diagalakis.J and Margaritis.K.  , 2002 ] [در   Rasteringمحک تابع

   عبارت است از:

(17 F(X) = n ∗ A + ∑ (( x i
2 − 10 cos(2П xi))2𝑛

𝑖=1  
 

 این تابع بدلیل فضای جستجوی بزر  و تعداد زیاد نقاط بهینه محلی، بطور واضح یکی از توابع سخت و پیچیده به حساب 

  (=0 ,0 ,0.... ,0)باشد. نقطه بهینه سراسری در یک تابع غیر خطی با درجه چند وجهی باال می gRasterinآید. تابع محک می

*X 0با مقدار=)*F(X  5112می باشد. حدود تغییرات آن هم در فاصله ≤X≤ 5112-  است. نتایج حاصل از بیست بار اجرای

شرح گردیده است و قیاس نتایج در قالب  Rasteringهای فراابتکاری پیشنهادی مبتنی بر تابع محک هریک از الگورتیم

گردند. در این تابع شرح می7و در قالب جدول  Rasteringپارامترهایی نظیر بهترین، بدترین، میانگین مقدار برای تابع محک 

 یابی به کمینه مطلق است.محک هم به سان سایر توابع محک، هدف دست
 

 Rastering: نتایج حاصل از بیست بار اجرای الگورتیم فراابتکاری پیشنهادی بر روی تابع محک 7جدول 

 

worstF averageF bestF Algorithm 

5.25E-06 1.41E-06 4.38E-08 PSO 
3.41E-01 8.26E-02 7.23E-04 1IPSO 
2.53E-01 6.90E-02 7.43E-04 2IPSO 
1.38E-01 2.93E-02 8.42E-04 3IPSO 

 

 bestFیعنی بیشینه مقدار جبری  Rasteringنتایج حاصل از بیست بار اجرای الگورتیم فراابتکاری پیشنهادی بر روی تابع محک

یابی به حالت های پیشنهادی در دستبه سایر الگورتیم نسبت  3IPSO برتری الگورتیم فراابتکاری worstFکمینه مقدار جبری  و

 نماید.های دو بعدی اثبات میبهینه برای مسئله چیدمان بسته

 نتیجه گیری و پیشنهادات آتی -5

 ی دو بعدیهاچیدمان بسته یمسئلهذرات به منظور حل  زدحامسازی انوین مبتنی بر الگوریتم بهینه هاییتکنیکدر این مقاله 

بهینگی دو ها به نوعی بهبود  و مبتنی بر تذثیر گذاری وزن اینرسی، تکنیک مرتب سازی حبابی و این تکنیکارائه شده است. 

کاربردهای  واست ای در علوم کامپیوتر یکی از مسائل پایهکه  ی دو بعدیهاچیدمان بسته هستند و برای مسئله ای مرحله

نیز  ریزی تولید و افزایش کارایی مدارات مجتمع داردنقل، برنامهوهایی مانند صنایع، ریاضیات کاربردی، حملفراوانی در زمینه

های احتمالی مبتنی بر هوش جمعی جمعیت است که در ذرات از جمله الگوریتم ازدحامسازی هینهالگورتیم ب .گردندمطرح می

ترین مزیت این الگوریتم سادگی مهم و داشته استسازی نظیر مسائل بهینهل مختل  ئاخیر کارایی خوبی در حل مساهای سال

برای  PSOدر این مطالعه سه الگورتیم فراابتکاری پیشنهادی و مبتنی بر الگورتیم  کم آن است. سازی و تعداد پارامترهایپیاده

یابی و بیشینه بسته کاربردی یابی به چیدمان بهینه مبتنی بر کمینه زمان دستهای دو بعدی و دستحل مسئله چیدمان بسته

 ، PSO ،1IPSOهایهای دو بعدی مبتنی بر هریک از الگورتیمسازی مسئله چیدمان بستهپیشنهاد گردید. نتایج حاصل از پیاده
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2IPSO،3IPSO 3یم پیشنهادی ، با پارامترهای یکسان و در شرایط مساوی حاکی از برتری الگورتIPSO های بر سایر الگورتیم

های یابی به چیدمان بهینه است و در نهایت با بکارگیری توابع محک گوناگون برای سنجش کارایی الگورتیمپیشنهادی دردست

ر های پیشنهادی برخوردااز کارایی بیشتری نسبت به سایر الگورتیم 3IPSOپیشنهادی مشخص گردید که الگورتیم پیشنهادی 

 است. 
با یکدیگر، پویا SA مانند های گوناگون توان به تنظیم دقیق پارامترهای کارایی، ترکیب الگورتیماز جمله پیشنهادات آتی می

استفاده از عملگر کمکی ترکیب یا جهش نمودن ضرایب ثابت در معادله سرعت ذره، تغییر نوع همسایگی برای جمعیت ذرات و 
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