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 چکیده

کند و هدف آن حل مساالل  میهای کاربردی، مدیریت، علوم پایه و حتی صنعت ایفا در پژوهشمهمی  نقش ترکیبیسازیبهینه

کالسای   های دو بعدی. این مسئله یکای از مساالل   بستهی چیدمان مسئله مانند باشدسازی ترکیبی از جنس سخت میبهینه

و پشاتی بااینری   ی کولاه خاص از مسائله  ایگونه ،سازی ترکیبیبا ساختار بهینهامپیوتر ای در علوم کپایه ،سازی چندگانهبهینه

کااربردی،  های کاربردی نظیر صنایع، ریاضایا  باشد که دارای زمینهمی Hard-NPدر  سازی ترکیبی معروفی  مسئله بهینه

ریازی  ها با چیادمان ماوازی، برناماه   ریزی برای تخصیص کار به ماشینهای تجاری، برنامهبارگذاری، حمل و نقل، تست سیستم

های گوناگونی برای یافت جاوا   های اخیر تکنی است. در سال مدیریت منابع و غیرهتولید، افزایش کارایی در مدارا  مجتمع، 

هاای  در زمیناه تواناد  می و غیرخطی خودسازی گسسته داشتن ماهیت بهینهب به سبمسئله این واقع بهینه اراله شده است. در 

باا اساتناد باه     یدو بعاد  یهاا هدف این مطالعه اراله چیدمان بهینه برای مسئله چیدمان بستهگیرد. گوناگونی مورد توجه قرار 

باشاد. زیارا یکای از باارزترین     مای  ی آنی بهباود یافتاه  نساخه و ساه  سازی ازدحاام ررا   بهینهالگورتیم هایی مبتنی بر قیاس

 ، در واقاع هماان   ماذکور  ای ساخت مسائله  یابی به چیدمان بهینه با توجه به ماهیت غیار چناد جملاه   ها برای دستمحدودیت

 عمال  ای ، باه گوناه  ی دو بعادی هاا بهینه است که به سبب داشتن ماهیت سخت مسئله چیادمان بساته   یابی به چیدماندست

، روش تحقیا  برای پیمایش یابی به حالت بهینه با افزایش ابعاد مسئله همراه است. بدین منظور کند که افزایش زمان دستمی

در محای  متلاب    ی آنبهبود یافتههای نسخهازدحام ررا  و سازیمبتنی بر الگورتیم بهینه یدو بعد یهامسئله چیدمان بسته

الگاورتیم بهباود   یعنای   پیشانهادی  و موفقیت الگاورتیم کارایی ، حاکی از تجربیها و نتایج یافته. ددنسازی و مقایسه گردیپیاده

-در نهایت با پیااده  .باشدمی حالت بهینهبهینه و بهبود چیدمان به  یابیدستدر کاهش زمان  1 ازدحام ررا سازی بهینهیافته 

باه عناوان    1 ازدحاام ررا  ساازی  بهیناه الگاورتیم  بهباود یافتاه    کارایی  ،های پیشنهادی مبتنی بر توابع مح سازی الگورتیم

 کاراترین الگورتیم پیشنهادی اثبا  گردید.
 

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

 ازدحام ررا ، چیدمان بهینه.
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 مقدمه -1
 شرح مسئله   -1-1

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

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

 .[Mohammadi. N, Malek. M.R. and Alesheikh. A. , 2009, pp.743-748شاوند  بنادی مای  طبقاه 1 تسخ -NPدرکالس و

است که از لحاظ پیچیادگی محاساباتی در    3سازی ترکیبییکی از مسالل کالسی  بهینه 2ی دو بعدیهای چیدمان بستهمسئله

ساخت و از دساته مساالل     -NPی پرکااربرد در  امسائله  های دوبعادی چیدمان بسته یسخت قرار دارد. مسئله -NPیخانواده

ریزی عددی صحیح جای دارد. این مسئله دارای کاربردهای فراوانی در مهندسی، ی برنامهاست و در خانواده 4پشتی باینریکوله

و بعاد و ساه بعاد    ها در ابعاد ی  بعد، دی چیدمان بستهاقتصاد، صنایع، مدیریت، حمل ونقل، خودروسازی و غیره است. مسئله

 ها در دو بعاد اسات در اداماه مادل ریاضای مسائله چیادمان        تأکید این مقاله، مسئله چیدمان بسته رومطرح شده است. از این

 :مطرح نمود کهآورده شده است، که در تشریح آن بایستی  1در قالب شکل  یدو بعد یهابسته

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

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

ی بودن متغییرهای تصمیم را نشاان  ( نیز شرط باینر5( و )4( بیانگر قید مربوط به قرار گرفتن هر بسته است و رواب  )3رابطه )

 .[,.pp.120-127  et al., Hong. Sh ,2014ها است هم بیانگر فضای دو بعدی مسئله چیدمان بستهi,j های دهند و اندیسمی

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 بعدیهامدل ریاضی مسئله چیدمان بسته -1شکل
 

ساازی  الگاورتیم بهباود یافتاه بهیناه     و 7سازی ازدحاام ررا  الگورتیم بهینه مانند کارآ و پیشنهادیی های در این مقاله الگوریتم

اراله شده که قادر باه کااهش زماان محاساباتی      ی دو بعدیهامسئله چیدمان بستهبرای حل 3، 2، 1های نسخه 8ازدحام ررا 

 سازی ازدحام ررا الگورتیم بهبود یافته بهینهدر نهایت و در مقیاس بزرگ بوده و  ی دو بعدیهابرای حل مسئله چیدمان بسته

 دهد. اراله 3IPSO، 2IPSO دیگر مانندهای فراابتکاری پیشنهادی های بهتری نسبت به الگوریتمپاسخ توانست 1ی نسخه

 اهمیت موضوع -1-2

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

و   KNN9بهینگی پارتو، الگورتیم سازی ازدحام ررا  و مبتنی بر الگورتیم بهینههمچون نوین  هاییالگورتیماست. در این مقاله 

ی دو بعدی هابه منظور حل مسئله چیدمان بسته 1،2،3سازی ازدحام ررا  بهبود یافته بهینههای مدلنظیر  10الگورتیم ژنتی 

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

 .شوددر حالت پیش فرض بهینگی تابع هدف بصور  کمینه در نظر گرفته می -6
7 -PSO: Particle Swarm Optimization 
8-IPSO:Improved Particle Swarm Optimization 
9 -K Nearest Neighbor 
10-GA:Genetic Algorithm 
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ساازی ازدحاام   الگورتیم بهبودیافتاه بهیناه  مدل ، در محی  متلب سازیکه پس از قیاس نتایج پیاده اندسازی شدهپیادهمطرح و 

در دساتیابی باه چیادمان بهیناه در     پیشانهادی   های فراابتکاریالگورتیمدارای زمان محاسبا  کمتری نسبت به سایر  1ررا  

های پیشانهادی و  یابی به چیدمان بهینه نسبت به سایر تکنی و توانست برتری و کارایی خود را دردست باشدفضای دو بعد می

ی علام و صانعت   چناان در دو حاوزه  که جنس مسئله فوق سخت است، اما همتوجه به اینقیاسی به اثبا  برساند. از این رو با 

ریازی بارای   هاای تجااری، برناماه   کاربردی، بارگذاری، حمل و نقل، تسات سیساتم  صنایع، ریاضیا مانند : مدیریت، علوم پایه، 

دارای جایگااهی مهام    ریزی تولید، افزایش کارایی در مدارا  مجتمع و غیره ها با چیدمان موازی، برنامهتخصیص کار به ماشین

ل الگاوریتمی انجاام گردیاد، کاه طای آن      مساال  از ایمجموعاه  روی بر بروکاستونی  دانشگاه در تحقیقیرکه د. به طوریاست

 درخت از بعد پرکاربرد یمسئله سومین و معروف همسئل این مسئله هفدهمین الگوریتمی یمسئله 75میان  از که مشخص شد

k است پیشوندی درخت و بعدی pp.122-129 , 2012 Gabriel.P, Luca.A and Alliyan.A,  .] 

 های پژوهشفرضیه -1-3

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

 شده به عنوان فرضیا  همواره برقرار باشندکه عبارتند از: 

I. کاربردی مسئله دو بعدی باشدفضای    

II. سازی ترکیبی و گسسته باشدماهیت، نوع و جنس مسئله از نوع بهینه   

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

   باشد

IV. ریزی غیرخطی و صحیح استدر خانواده برنامهی دو بعدی هاچیدمان بسته مسئله  

V. بهینه، کمینه خطی باشد چیدمانیابی به زمان دست    

VI. اشدهای کاربردی بیشینه بتعداد بسته  

VII. گیری ترکیبی استی تصمیمتوجه به ماهیت مسئلههای کامپیوتری بادنیای الگورتیمبرد انتخابی در راه  

 اهداف پژوهش -1-4

 خالصه نمود: گونهتوان اینچه که تاکنون مطرح گردید را میبا توجه به آناین مقاله  و چشم اندازهای اهداف

چیدمان بهینه در فضای دو بعد به عنوان یکای از اهاداف تعیاین چیادمان بهیناه      یابی به دستخطی ال ( کمینه کردن زمان  

  در نظر گرفته شده است دو بعدی یهابسته

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

  دو بعد در نظر گرفته شده است

هاای پیشانهادی در   یابی به چیدمان بهیناه از قیااس الگاورتیم   برای دستهای فراابتکاری منظور ارزیابی کارایی الگورتیم بهج( 

   ی تحت چیدمان استفاده گردیدیابی به کمینه زمان و بیشینه بستهدست

توابع محا   یابی به چیدمان بهینه از سازی پیشنهادی در دستبهینهالگورتیم بهبود یافته و برتری کارایی  ( به منظور ارزیابید

   گردیداستفاده  قیاسی پیشنهادیهای الگورتیمبرای هر ی  از  گوناگون

 ی تحقیق پیشینه و ادبیات -1-5

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

-Cosar.A and Pokeroglu.T, 2014, pp.409 مطالعا  گوناگون این مسئله همواره مورد توجه قارار گرفتاه اسات. درمطالعاه     

از الگوریتم ژنتی  به منظور حال آن اساتفاده شاده     بعدی مورد بررسی قرارگرفته است و های ت مسئله چیدمان بسته [،420

دارد.  BPPاست. در این مطالعه نشان داده شده است که الگوریتم ژنتی  کارایی بهتری در مقایسه با الگوریتم اکتشافی در حل 

اساتفاده   BPPبرای حل  1از الگوریتم سرد شدن تدریجی فلزا  ،[Rao.R.L and Iyengar.S.S, 2007, pp.567-578در مطالعه  

تاری از الگاوریتم سارد شادن     شده است. این مطالعه نیز به نتایج مشابه با نتایج مطالعه قبلی رسایده اسات و کاارایی مناساب    

                                                           
1-SA: Simulated Anneling 
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، باه   [Yaee.B and Werda.F, 2007, pp.150-160تدریجی فلزا  نسبت به الگوریتم اکتشافی نشان داده شده اسات. مطالعاه    

و الگوریتم سرد شدن تدریجی فلزا  پرداخته اسات. در ایان مطالعاه هادف      1الگوریتم کلونی مورچگانبا دو  BPPحل مسئله 

بهینه نیست بلکه، هدف یافتن بهترین پاسخ در ی  بازه زمانی از پیش تعیین شده است. بدیهی است چناین   دستیابی به حالت

خ بهینه منجر شاود. نساخه جدیادی از مسائله چیادمان      تواند به پاسخی بسیار دورتر از پاسمی BPPرویکردی در حل مسئله 

بارای حال مسائله    2ریزی پویاا معرفی شده است و از برنامه ،[,PP.835 Wazhlk.S, Epstein.L, Boyar.J,2011-,846 درها بسته

آن  ، حال BPP، با رشاد ابعااد مسائله    [,Lenin.A and Epstein.L, 2010 354استفاده شده است. طب  جداول مطرح شده در  

[، الگاوریتمی  Miyaz.M and Phier.A,  2007, pp.835-846ریازی پویاا دچاار مشاکل شاده اسات. در مطالعاه         توس  برناماه 

چناد   BPPچند بعدی پیشانهاد شاده اسات. در ایان الگاوریتم،       BPPتکرارشونده مبتنی بر اتوماتای یادگیر برای حل مسئله 

 ,Demberg.Dه هر گره از گراف متناظر با یکی از کاالها است. درمطالعه  بعدی، با ی  گراف کامل مدل شده است، به نحوی ک

Aax.I,  2008, pp.161-167]،  نیز الگوریتم تابو برای حل مسئلهBPP   ت  بعدی استفاده شده است و توانایی روش پیشانهادی

های بیشاتر اسات.   لعه نیازمند بررسیدر حل مسئله نشان داده شده است. با این وجود، اظهارنظر درباره کارآمدی روش این مطا

[ در مواجهاه باا مساالل    Stee.R and Epstein.L,2005, pp.400-407پاساخگویی روش پیشانهادی در مطالعاه      عادم  چرا کاه 

-Landa.L and Lev.L, 2013, pp.163بعدی و بزرگتر شدن مقیاس مسئله محتمل است. در مطالعه   دو BPPتر مانند پیچیده

هاای انتخاا  اشایا در مسائله     پیشنهادی در این مطالعه، محدودیت فازی اراله شده است. در مدل BPPای حل مدلی بر ،[169

BPP ریزی خطی فازی حل شده است. نتایج حاصال از  به صور  فازی در نظر گرفته شده و این مدل با استفاده از روش برنامه

دهاد. باا ایان وجاود، روش ارالاه      ای حل مساللی با ابعاد بزرگ نشان میاین مطالعه، کارایی روش اراله شده در این مطالعه را بر

 -Landa.L and Lev.L, 2013, pp.163  نباشاد. در مطالعاه   BPPشده در این مطالعه امکان دارد پاسخگوی کاربردهای عملی 

کاه مناساب    بساته  در اولاین ، هر ی  از کاالهاا  مطالعهاراله شده که طب  روند کاری این  BPPبرای حل  3FF [ الگوریتم169

الگوریتم متداول هیوریساتی  دیگاری بارای حال      [,..pp.124et al. Haslum.K ,2007 ,-129  گیرند. در مطالعهاست، قرار می

BPP4، بنامBF    گیارد. در  هاای مناساب پر،کاه متناساب باا آن وجاود دارد، قارار مای        اراله شده که در آن هار کااال در بساته

گرا برای مسئله چیدمان بسته دو بعدی با ی  حالت هیوریستی  بسته[Charalambous.S., et al., 2011, pp.443-451مطالعه 

,.Kao.C.Y, Lin.F.T. ,1992, -2004, pp.205 ,et al. Alvim.A.C &229 هاای  در مطالعاه های گیلوتین اراله شده اسات. برش

40-pp.29551& Scholl.A, Klein.R and Juergens.C.  ,1997,  -pp.545 ]   هاای الگاورتیم  عاالوه بار بهینگایFF وBF   نیاز 

 Omar, Mohamed  در مطالعاه  .هم برای حل مسئله چیدمان ارالاه شادند  BFD6و FFD5یعنی   هاآن های بهبود یافتهنسخه

  627-and Kumaran , 2013,pp.617]هاای  بستهبرای حل مسئله چیدمان تکامل یافته سازی ازدحام ررا  ی  الگوریتم بهینه

  .دو بعدی غیرچرخشی اراله شده است

  سازی ازدحام ذراتی بهبود الگورتیم بهینهانگیزه -2

یکای از   وساخت   -NPی پرکااربرد در  مسائله ساومین   شود،نوشته می BPP7ها که به اختصار به صور  مسئله چیدمان بسته

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

را بارای هار انادازه ورودی پیادا      مسائله های دقی  هستند کاه جاوا  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

 محساو  هاا  ایان دساته از الگاوریتم    محادودیت بزرگترین  امرهمین که یابدزمان اجرای الگوریتم به صور  نمایی افزایش می

ارهاای  اراله راهک، کاهش زمان محاسباتیچون که با داشتن مزایایی همابتکاری هستند  فرا یهای دیگر الگوریتمدسته شود.می 
                                                           
1-Ant Colony 
2-Dynamic Programming 
3-First Fit 
4-Best Fit 
5-First Fit Decreasing 

6-Best Fit Decreasing 

7-Bin Packing Problem 
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 قارار ماورد توجاه   هاای اخیر در ساال  ،1محلای  یدر بهیناه  BPP و گیرکاردن  پاساخ به  یابیعدم دست برای جلوگیری ازنوین 

 ,pp.426-436 Ghazanfari .M , 2007, Gholamian.M.R, Fatemi. S.M.T سازی ازدحام ررا  اند مانند الگورتیم بهینهگرفته

and] تری را از های موجود رفتار مطلو سازی ازدحام ررا  در مقایسه با سایر روشالگورتیم بهینه. طب  مطالعا  اخیر هرچند

 خود نشان داده است ولی باز هم امکان گرفتار شدن این الگورتیم هم در نقاط بهینه محلی وجود دارد. باا اساتناد باه ایان امار      

 pp. 760-766 ب دو بخاش مطارح شاده، ایان گوناه شارح نماود.        سازی ازدحام ررا  را در قالتوان ساختار الگورتیم بهینهمی

Kennedy, James, 2010,]  

I.  قوانین حرکت و یا جستجو در فضای جوا  مسئله 

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

ی محلی کم  نماید. به بیانی دیگر قوانین جستجوی ساده و در ی بهینهنقطه تواند به فرار ازهای فوق میی  از بخشبهبود هر

های قرار آمد سایر الگورتیمگرایی سرسازی ازدحام ررا  باعث شده است تا از نظر سرعت همعین حال پر مفهوم الگورتیم بهینه

ی مسائله بارای حال   سازی ازدحام ررا  الگورتیم بهینه یبا ایجاد تغییراتی مناسب و کارا در پیکرهدر این مقاله  وراز اینگیرد. 

هاای پیشانهادی   هساتیم. الگاورتیم  مذکور در مقیاس بزرگ  مسئلهبه کاهش زمان محاسباتی  قادر ی دو بعدیهاچیدمان بسته

ساادگی   تاومم بااحف    PSOسازی ازدحام ررا ، هم چناان دارای ماهیات پایادار   ی الگورتیم بهینهعلی رغم تغییراتی در پیکره

باشدکه مزایایی از قبیل عدم حساسیت به مسالل با پیچیدگی باال ، تطاب  بیشتر برای حال مساالل ترکیبای، بهباود     قوانین می

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

   روش تحقیق -3
ساازی  یابی به چیدمان بهینه مبتنی بار دو اصال بهیناه   برای دست کارا به روز، مؤثر وی هایالگوریتمی هدف در این مقاله، اراله

از طریا    ی دو بعادی هاا در مسئله چیادمان بساته  خطی و کمینه زمان  فضای دو بعدیکاربردی در  بستهسازی بیشینهیعنی 

است. در اداماه  و الگورتیم ژنتی   KNNینگی پارتو، الگورتیم و مبتنی بر بههای فراابتکاری پیشنهادی ارزیابی و قیاس الگورتیم

 هاای فراابتکااری پیشانهادی از قبیال: الگاورتیم      و مبتنی بار الگاورتیم   ی دو بعدیهاسازی مسئله چیدمان بستهبه شرح پیاده

مجموعه داده ) جامعاه آمااری(   و بر روی  5-3تا  2 -3های در طی گام آنی بهبود یافتههای نسخهسازی ازدحام ررا  و بهینه

   .گرددمیسازی با به کارگیری نرم افزار متلب اراله شود و نتایج پیادهپرداخته می100و50و20

 معرفی ابزار کاربردی در پژوهش  -3-1

 یا  2متلاب یابی به غایت نهایی یعنی همان چیدمان بهینه اساتفاده گردیاد.   برای دست MATLABافزار در این مطالعه از نرم

هام باه معنای     MATLAB یواژه اسات.  نویسی نسال چهاارم  برنامهزبان ی  و عددی  محاسبا انجام برای افزارینرم محی 

  و 3 مااتریس ی اسات کاه از ترکیاب دو واژه    نویسای مربوطاه  به معنی خاود زباان برناماه   چنین محی  محاسبا  رقمی و هم 

باشد که در بسایاری از مساالل مهندسای کااربرد دارد.     افزار چند منظوره میی  نرم MATLABاست.  ایجاد شده4 آزمایشگاه

هاای خیاره   باشد که با اراله ی  راب  کاربری سااده و قابلیات  ابزارهای متعدد و گوناگون میچنین این نرم افزار شامل جعبه هم

های پیشانهادی ایان   الگورتیم (.1393جمشیدی و دیگران، )کننده، کار را برای بسیاری از محققین و مهندسین آسان نموده است

زباانی مفسارکارا    MATLABاند، زیرا کاه  سازی گردیدهپیاده MATLAB2014aو با نسخه  MATLABپژوهش در محی  

 گردد.سازی ت  هدفه و چند هدفه محسو  میبرای مسالل بهینه

 PSOدو بعدی و مبتنی بر الگورتیم فراابتکاری  BPPسازی بهینه -3-2

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

ساازی ازدحاام ررا  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

                                                           
1-Local Optimal 

   MATLAB-2 

MATRIX-3  
Laboratory-4  

Archive of SID

www.SID.ir

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D8%B3%D9%84_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://www.sid.ir


 

سازی ازدحام ررا ، هام در بخاش آتای مقالاه     های دو بعدی و مبتنی بر الگورتیم بهینهسازی چیدمان بستهکرده و نتایج پیاده

 گردد.  تشریح می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 خیر                                                             
 

 

                                                                                        

 

 بلی                                                                                                                         

                            

                               
 

 

 

 

 PSOمبتنی بر  2DBPP :  روند کاری 2شکل
 

 سازی ررا  بارای باه روز رساانی مختصاا  و موقعیات ررا  باا هادف        معادال  موقعیت و سرعت ررا  که در الگورتیم بهینه

 از:گردند، نیز عبارتند 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 رره   t+1 ،t,i:P ام در تکارار iرره  سارعت  :t+1,iV ( بایستی مطرح کارد کاه:  7( و)6) توضیح رواب در 

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

توجاه  پارامترهای یادگیری هستند و با2C وW،1Cاست.  1و 0د تصادفی با توزیع یکنواخت بین اعدا r1r,2هستند. جمعیت فعلی 

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

 است. t-1م در تکراراi سرعت رره  :t ،1-i,tVسرعت رره در تکرار :t، tVموقعیت رره در تکرار 

 

دهی جمعیت اولیهیجاد و مقدارا  

 یابی به شرط بهینگیارزیابی جمعیت برای دست

 تعیین بهینه محلی و سراسری

(7) ( و6با توجه به رواب  ) تعیین و به روزرسانی سرعت و مختصا  ررا    

 حرکت ررا  تشکیل دهنده جمعیت به روز شده

 ارزیابی ررا  تشکیل دهنده جمعیت به روز شده

بررسی معیار توق  و  

-بهینگی برای دست

 بهینه؟یابی به حالت 

یابی به حالت بهینهدست  

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

گاردد کاه از آن باا عناوان     ساازی ازدحاام ررا  حاصال مای    ی الگاورتیم بهیناه  تغییراتی در پیکرهدومین تکنی  پیشنهادی با 

پیشنهادی نیاز یکنواخات نباودن مجموعاه جاوا       الگوریتم دلیل اصلی شود. یاد می "الگوریتم بهبود یافته ازدحام ررا  ی "

بهینه و عدم پاسخ گویی الگورتیم روی مساالل باا ابعااد    ، داشتن میزان خطای باال، کم بودن تعداد اعضای مجموعه 1بهینه پارتو

  گاردد کاه مراحال   تشریح می و اجرا 3در قالب شکل و مبتنی بر بهینگی پارتو  الگورتیم پیشنهادیبه همین دلیل  باشد.باال می
 عبار  است از: IPSO 1 دو بعدی و مبتنی بر الگورتیم فراابتکاری پیشنهادی  BPP سازیبهینه

 

  

                                                           
1-Pareto 

 مقدار دهی اولیه جمعیت

 
 ها در آرشیوجدا کردن اعضای نامغلو  جمعیت و رخیره کردن آن

 

 جدول بندی فضای هدف کش  شده

 انتخا  راهنما برای هر رره از میان اعضای آرشیو

 به روز رسانی بهترین خاطره شخصی ) فردی( هر رره

واضافه شدن اعضای نامغلو  جمعیت فعلی به آرشی  

 حذف اعضای مغلو  آرشیو

ی ؟ بررسی شرط بهینگ   

پایان  

 الگورتیم

i.       انتخاN رره از جمعیت 

ii.  نتخا  اM    رره از اعضای آرشیو به عنوان راهنماهای خو 

iii. میانگین گرفتن ازM   راهنمای خو  برای تعیین راهنمای اصلی و

 رره انتخا  شده به سمت آن Nحرکت 

iv.  انتخاZ راهنمای بد 

v. میانگین گرفتن ازZ   راهنمای بد برای دور شدن بعضی از ررا  از

 آن

vi. اگرRand < 0.01 

   (8 𝑉𝑖𝑑 𝑡 + 1) = 𝑊𝑉𝑖𝑑𝑡 + 𝐶3. 𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑋𝑖𝑑 𝑡) −

𝑔𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑡)) 

  

Vii   .       در غیر اینصور 

 9) 𝑉𝑖𝑑 𝑡 + 1) = 𝑊𝑉𝑖𝑑𝑡 + 𝐶1. 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑡) −

𝑋𝑖𝑑 𝑡)) + 𝐶2. 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑡) − 𝑋𝑖𝑑 𝑡))

 دستیابی به حالت بهینه

I:اگر تعداد اعضای آرشیو بیشتر از حد معین باشد . 

iشود.راهنما با فاصله تراکم حذف می. 

ii.شودمی راهنمای جدید اضافه 

 

 

 1IPSO مبتنی بر  2DBPPروند کاری -3شکل

 بلی
 خیر
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 عبار  است از:( 9( و )8پارامترهای رواب  )

(t+1)i,dV: سرعت ررهi  باd بعد در تکرار(t+1) ،W،1C 2وC 3 وC  مسئله پارامترهای یادگیری هستند و با توجه به نوع و صور

تصادفی با توزیاع   عدد t ،randبعد در تکرار dبا  i:سرعت رره ti,d V گردند.کنترل رفتار الگوریتم تنظیم می برای بهبود کارایی و

ی بهتارین  دهندهبه ترتیب نشان d igbest(t)و t،(t)d ipbestبعد در تکرار dبا  iموقعیت رره  : i,dX(t). است 1و 0یکنواخت بین 

موقعیات   بدترین :id gworst(t)د و هستنیا بهترین جمعیت فعلی و بهترین موقعیت گروه در طول حرکت خود م اiموقعیت رره 

 است. گروه

 IPSO 2دو بعدی و مبتنی بر الگورتیم فراابتکاری  BPPسازی بهینه -3-4

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

ایان   Gbestو  Pbestکند کاه  استفاده می از چندین نقطه جستجو PSOدر واقع الگوریتم شود. یاد می "یافته ازدحام ررا  دو

کاار رود و تواناایی خاوبی در    تواند بارای مساالل پیوساته و گسساته باه     می PSOی بهینه است. الگوریتم نقاط نزدی  به نقطه

ی ی بهیناه جستجوی سراسری در فضای مسئله دارد. اما قدر  آن در جستجوی محلی ضعی  است و ممکن است در ی  تلاه 

 شده تا الگوریتمی جدیاد ارالاه داده  سعی  KNNو  PSOمحلی گیر کند. در روش پیشنهاد شده، با ترکیب و ادغام دو الگوریتم 

ی آن، به جوا  بهینه نزدی  حل بدست آمده بوسیلهرسد و راهاین الگوریتم با رسیدن به حداکثر تعداد تکرار به اتمام میشود. 

 تحات عناوان    KNNدو بعادی و مبتنای بار  الگاورتیم     BPPبر روی  4در قالب شکل ادی به همین دلیل روش پیشنهاست. 

 2IPSOگردد که مراحل آن عبار  است از: تشریح می و اجرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

             

 

 

 

 
 2IPSO مبتنی بر  2DBPPکاری روند -4شکل

    خیر

 (11و10)پیشنهادی ارزیا ارزیابی مجموعه داده با استفاده از تابع 

 

 در نظر گرفتن ساختار دو بعدی برای هر رره    

 

 Gbestو  Pbestمقدار دهی اولیه                    

 

سرعت و موقعیت ررا  رسانی روز به  

 ارزیابی موقعیت رره جدید

یابی به حالت بهینهدست  

 پایان الگورتیم

 استفاده از مجموعه داده

 

بررسی شرط حداکثر  

ر و بهینگی؟تکرا  

          بلی
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است که باه ناوعی مبتنای بار الگاورتیم بهیناه        KNNو  PSOپارامترهای تابع ارزیا  الگورتیم پیشنهادی که ترکیب الگورتیم 

 نماید، عبارتند از:پیروی می10سازی ازدحام ررا  است و از رابطه 
(10 𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑃𝑆𝑂) = 𝐾𝑁𝑁𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦   𝑊) 

 

 Fitness(PSO):  تابع ارزیا  مبتنی برPSO ،KNN Classsification accuracy خطای دسته بندی :KNN ،W:  ماتریس

 آید:بدست می 11نگاشت که از رابطه 
𝐴𝑚∗𝑛 ∗ 𝑊𝑛 ∗𝑑= 𝐵𝑚 ∗𝑑(11 

 

 A: ماتریس اولیه(،  مجموعه داده ورودی(B:  بعدی که بعد آن از ماتریس اولیه یعنیA  ،کمتر استW  مااتریس نگاشات : ،m :

 B وWهای : تعداد ستون ماتریسW ،dو سطر ماتریسA : تعداد ستون ماتریس B  ،nماتریس  وA تعداد سطر  ماتریس 

 KNNمروری بر الگورتیم  -3-4-1

نزدیکترین همسایه ی  الگوریتم تعلایم باا سرپرساتی اسات. در حالات کلای از ایان         در واقع نزدیکترین همسایه K الگوریتم

هاای تسات بار    بنادی داده های تعلیم و برای طبقه شود: برای تخمین تابع چگالی توزیع دادهالگوریتم به دو منظور استفاده می

برای دستیابی  PSOو الگورتیم KNNدر این مطالعه از ادغام و ترکیب الگورتیم . (221392،)مهدی قطعی،  اساس الگوهای تعلیم

 گردد.ها که از خانواده مسئله بهینه سازی ترکیبی است به نوعی استفاده میبه چیدمان بهینه در مسئله چیدمان بسته
 IPSO 3دو بعدی  و مبتنی بر الگورتیم فراابتکاری BPPسازی بهینه -3-5

گاردد.  شارح مای   5در قالاب شاکل    3IPSOدو بعدی با الگورتیم فراابتکاری و پیشنهادی  BPPسازی روند بهینهدر این بخش 

در واقاع ترکیاب یا     باشاد.  الگورتیم ژنتی  می 1و عملگر ترکیب PSOکه حاصل ادغام الگورتیم  IPSO 3الگورتیم پیشنهادی

هاای  شاود. هادف ترکیاب تحلیال جاوا      به نسل بعدی استفاده میها از ی  نسل اپراتور ژنتیکی است که برای تغییر کرموزوم

و برای مشاهده و درک بهتر نحاوه   ای استممکن توس  تکرارهای جدید است. تأکید در نوع ترکیب هم روش ترکیب ت  نقطه

ر روی ساه  یابی باه حالات بهیناه و افازایش دقات، با      ی تصادفی و با هدف تسریع در دست، تعداد متناهی داده3IPSOعملکرد 

 های بیست، پنجاه و صاد و باا پارامترهاای معاین و مفاروض اجارا کارده و نتاایج         ی استاندارد، متناهی و با اندازهمجموعه داده

 گردند.مقاله تشریح می 5، هم در قسمت 3IPSOهای دو بعدی و مبتنی بر سازی چیدمان بستهپیاده
  

                                                           
1 -CrossOver 
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شود( معرفی می12ی )شوند و هر رره ی  بردار است و به صور  رابطهایجاد میابتدا جمعیتی از ررا  تشکیل جمعیت اولیه:    

کند( صدق می13شود و در رابطه )دهی اولیه ررا ، هر رره توس  تابع تناسب ارزیابی میپس از مقدارمحاسبه مقدار تابع تناسب برای هر رره :   

با توجه به مقدار تابع تناسب تعیین بهینه محلی         

با توجه به مقدار تابع تناسب تعیین بهینه سراسری  

 (7( و)6تعیین و به روزرسانی موقعیت و سرعت ررا  با توجه به رواب  )

عملگر ترکیب و جستجوی محلی به نام تابع پرش حدسی برای پیشبرد الگوریتم با تغییر موقعیت کاالهااعمال   

تابع پرش حدسیتغییر موقعیت کاالها با دو زیر   

یابی به حالت بهینهدست  

   بررسی معیار توق

 و  بهینگی؟

 پایان الگورتیم
i.  پرش حدسی بزرگ: این روش

ها را انتخا  کرده و  گروهی از کاال

ای مرکز کاالها را با فاکتور قابل توجه

 دهد.تغییر می

ii.  حدسی کوچ : این روش کاالهایی

را به  را انتخا  کرده و مرکز کاالها 

 دهد.فاکتور کوچ  تغییر می

 

خیر                                    

           بلی

 3IPSO مبتنی بر 2DBPPروند کاری -5شکل
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(12 𝑃𝑖 = {𝑝𝑥
1, 𝑝𝑦

1 , 𝑝𝑥
2, 𝑝𝑦

2, … ,𝑝𝑥
𝑠 , 𝑝𝑦

𝑠} 

(13 f Pi) = ∑ {g1 i, P) + ∑ g2 i, j)
N,i≠j
j=1 }N

i=1            

 ( هم عبارتند از:13( و)12رواب )پارامترهای 

iP رره :i1، ام
xP رره با بعد:x  1، 1و اندازه

yP  رره با بعاد :y   1و انادازه ،S:    ، انادازه ررا)if(p:    تاابع تناساب ررهiم،  ا(i,p)1g 

 . jو کاال  iهم پوشانی کاال :  p ،)(i,j2g در فضای iگنجایش کاال :

 ها و نتایج تجربی  یافته-4

 ای یاابی باه حالات بهیناه باه گوناه      های فراابتکااری پیشانهادی بارای دسات    های دو بعدی و مبتنی بر الگورتیمبستهچیدمان 

-کادهای پیااده  یعنای   ایجاد شادند.  1های  ورودی به صور  تصادفی و با متد توزیع یکنواختسازی گردید که در آن دادهپیاده

 توزیاع یکنواخات   هم از  MATLABنویسی ضمن این که زبان برنامه کنند.میها را ایجاد ، دادهتصادفی صور  بهشده سازی

 از:هستندکه عبارتند بخش دو  شاملورودی های کند و دادهمی استفاده 2تصادفیاعداداین  برای تولید

i. 3اندازه بسته 

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

 شود.های فراابتکاری پیشنهادی شرح داده مییابی به چیدمان بهینه، با قیاس الگورتیمدست هایدر ادامه گام

 با اندازه جمعیت بیست دو بعدی BPPپیاده سازی  -4-1

گاردد. در ایان گاام    هاای پیشانهادی و قیاسای تشاریح مای     های دو بعدی و مبتنی بر الگورتیمسازی چیدمان بستهنتایج پیاده

ی استاندارد، متناهی و با اندازه بیست داده و باا پارامترهاای معاین و    پیشنهادی و قیاسی را بر روی مجموعه دادههای الگورتیم

 اند.  تشریح شده 2اجرا کرده و نتایج در قالب جدول  1مفروض طب  جدول 
 

 سازی ازدحام ذراتبهینه های دو بعدی و مبتنی بر الگورتیممقدار 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 

 

هاای فراابتکااری پیشانهادی و باا پارامترهاای معاین و       های دو بعدی  و مبتنی بر الگاورتیم سازی چیدمان بستهنتایج پیاده  

 مفروض، عبار  است از:       
 

 های فراابتکاری پیشنهادیبا الگورتیمدو بعدی  BPPسازی نتایج پیاده -2جدول 

 

 (22های کوچک )ها برای دادهتعداد بسته (22های کوچک )زمان پردازشی برای داده نوع الگورتیم

PSO 272.03 8 

1IPSO 213.68 14 

2IPSO 232.75 12 

3IPSO 253.06 10 

 

 
 

                                                           
1-Uniformly Distribution  
2-Random Number 

  منظور طول و عرض است -3
                                                                                             ها مستطیل شکل هستندبسته -4
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هاای تحات چیادمان در فضاای دو بعاد      یابی به چیدمان بهینه، تعداد بستهشود با کاهش زمان دستگونه که مشاهده میهمان

بهیناه دسات   ی کاربردی و کمترین زمان خطی باه چیادمان   با بیشترین بستهتوانست   1IPSOیابند به گونه ای کهافزایش می

 یابد.

 با اندازه جمعیت پنجاه دوبعدی BPPپیاده سازی  -4-2

گاام  گاردد. در ایان  ، تشاریح مای  های فراابتکاری پیشانهادی الگورتیمهای دو بعدی و مبتنی بر سازی چیدمان بستهنتایج پیاده

اندازه پنجااه داده و باا پارامترهاای معاین و     ی استاندارد، متناهی و با های فراابتکاری پیشنهادی بر روی مجموعه دادهالگورتیم

بناا باه    50باه   20در ایان گاام انادازه جمعیات از     اند. تشریح شده 3اجرا کرده و نتایج در قالب جدول  1مفروض طب  جدول 

 .شد گرایی بیشتر و بهبود نتایج، افزایش دادهدالیلی نظیر: افزایش عمل جستجو، افزایش ابعاد و پیچیدگی فضای جستجو، هم
 

 

 های پیشنهادیبا الگورتیمدو بعدی  BPPسازینتایج پیاده -3جدول 
 

 (52های متوسط)ها برای دادهتعداد بسته (52های متوسط)زمان پردازشی برای داده نوع الگورتیم 
PSO 626.07 23 

1IPSO 537.08 32 
2IPSO 567.08 29 
3IPSO 598.01 26 

 

 

هاای تحات چیادمان در فضاای دو بعاد      یابی به چیدمان بهینه، تعداد بستهکاهش زمان دست شود باگونه که مشاهده میهمان

ی کاربردی و کمترین زمان خطی باه چیادمان بهیناه دسات     با بیشترین بستهتوانست   1IPSOیابند به گونه ای کهافزایش می

 . یابد

 با اندازه جمعیت صد دوبعدی BPPپیاده سازی  -4-3

گاام  گاردد. در ایان  ، تشاریح مای  های فراابتکاری پیشانهادی الگورتیمهای دو بعدی و مبتنی بر چیدمان بستهسازی نتایج پیاده

ی استاندارد، متنااهی و باا ساایز صاد داده و باا پارامترهاای معاین و        های فراابتکاری پیشنهادی بر روی مجموعه دادهالگورتیم

بناا باه    100باه   50در این گام انادازه جمعیات از   اند. تشریح شده 4اجرا کرده و نتایج در قالب جدول  1مفروض طب  جدول 

 .گرایی بیشتر و بهبود نتایج، افزایش داده شددالیلی نظیر: افزایش عمل جستجو، افزایش ابعاد و پیچیدگی فضای جستجو، هم
 

 های پیشنهادیبا الگورتیمدو بعدی  BPP سازینتایج پیاده -4جدول 

 

 (122های بزرگ)ها برای دادهتعداد بسته (122های بزرگ )پردازشی برای دادهزمان  نوع الگوریتم
PSO 968.20 47 

1IPSO 848.00 58 
2IPSO 888.11 55 
3IPSO 928.30 51 

 

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

ی کاربردی و کمترین زمان خطی باه چیادمان بهیناه دسات     توانست با بیشترین بسته 1IPSO یابند به گونه ای کهافزایش می

 . یابد
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 1های پیشنهادی با توابع محک ارزیابی الگورتیم -5

برای ارزیابی صحت و کارایی الگورتیم پیشنهادی، نتایج حاصل از بیست اجرای هری  از الگورتیم های قیاسی بر روی سه تاابع  

دال  جاداول ای کاه محتویاا    به گوناه مطرح شده است.  7و  6و  5در قالب جداول که  ,SCH FON  KUR ,  از قبیل مح 

باشد. اما رکر این نکته هم ضاروری اسات کاه وجاه     یابی به چیدمان بهینه میبرای دست 1IPSOبرکارایی الگورتیم پیشنهادی 

 باشد.یابی به نقطه کمینه مطل  میهم دست مح اشتراک تمام این توابع 

   SCH تابع محک-5-1

 کند و عبار  است از:پیروی می 14بیان شده است که از رابطه   تابع مح SCH  در

( Diagalakis.J and Margaritis.K. ,2002,pp. 403-416) 
 

(14 𝐹1 𝑥) =  𝑋 − 22) 
 

عباار    5در قالاب جادول     SCH محا   تاابع  مبتنی بر  IPSO1,IPSO2,IPSO3IPSO, الگورتیم چهار نتایج ارزیابی کارایی

 است از:
 

 SCHمحک تابع  مبتنی برهای پیشنهادی نتایج ارزیابی کارایی الگورتیم –5جدول 

 

worstF averageF bestF Number of Iteration Algorithm 

3.62E-06 5.59E-07 1.08E-08 20 PSO 

1.38E-01 2.93E-02 8.42E-04 20 1IPSO 

1.53E-01 5.90E-02 6.43E-04 20 2IPSO 

1.78E-06 5.66E-07 6.57E-08 20 3IPSO 
 

 

 بیاانگر فرآیناد بهینگای و برتاری و کاارایی         1IPSOبارای الگاورتیم    bestFو بیشینه مقدار جبری   worstFکمینه مقدار جبری 

 های پیشنهادی است.نسبت به سایر الگورتیم  1IPSOتر الگورتیم پیشنهادی افزون

 FONتابع محک  -5-2

کند پیروی می 15بیان شده است که از رابطه  (Diagalakis.J and Margaritis.K. ,2002,pp. 403-416 ) در FONتابع مح  

   :و عبار  است از
 (15  𝐹1 x) = ∑  xi0.8 + 5sinxi

3n
i=1 ) 

 

 عبار  است از: 6در قالب جدول  FON مح  تابعمبتنی بر    IPSO1,IPSO2,IPSO3IPSO,الگورتیم چهار نتایج ارزیابی کارایی
 

 FONمحک تابع مبتنی بر های پیشنهادی نتایج ارزیابی کارایی الگورتیم –6جدول 
 

worstF averageF bestF Number Of Iteration Algorithm 

6.25E-50 2.41E-07 5.38E-08 20 PSO 

2.10E-158 1.13E-159 9.94E-178 20 1IPSO 

4.33E-66 1.42E-36 8.83E-18 20 2IPSO 

2.41E-93 2.13E-59 6.23E-07 20 3IPSO 
 

تار  بیانگر فرآیند بهینگی و برتری و کارایی افزون  1IPSOبرای الگورتیم bestFو بیشینه مقدار جبری   worstFکمینه مقدار جبری 

 های پیشنهادی است.نسبت به سایر الگورتیم  1IPSOالگورتیم پیشنهادی 

      KURتابع محک  -5-3

 :باشد و عبار  است ازمی 16بیان شده است که بصور  رابطه  در KUR تابع مح  

 ) Diagalakis.J and Margaritis.K.,2002,pp. 403-4( 

  𝐹1 x) =  1 − exp  −∑ (
𝑥−1

√𝑛
)
2

) (16 

عباار    7در قالاب جادول    KUR محا   تاابع  مبتنی بر  O ,IPS1,IPSO2,IPSO3IPSOالگورتیم چهار نتایج ارزیابی کارایی

 است از:
                                                           
1 -Bench Mark Functions 
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 KURمحک تابع  مبتنی برهای پیشنهادی نتایج ارزیابی کارایی الگورتیم –7جدول 
 

worstF averageF bestF Number Of Iteration Algorithm 

9.39E-117 2.43E-118 3.69E-143 20 PSO 

3.59E-55 7.92E-57 9.67E-70 20 1IPSO 

5.18E-40 2.69E-41 8.94E-46 20 2IPSO 

5.29E-05 1.35E-05 8.83E-07 20 3IPSO 
 

 بیاانگر فرآیناد بهینگای و برتاری و کاارایی       1IPSOالگاورتیم  بارای    bestFو بیشینه مقدار جباری    worstFکمینه مقدار جبری 

 های پیشنهادی است.نسبت به سایر الگورتیم 1IPSOتر الگورتیم پیشنهادی افزون
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شود. باه طاوری کاه در تحقیقاا      کامپیوتر شناخته میهای )دو بعدی( به عنوان ی  مسئله مهم در علم مسئله چیدمان بسته

هاای دو بعادی   شود. بعضی از کاربردهای صنعتی مسئله چیدمان بستهای به آن پرداخته میآموزشی و صنعتی به طور گسترده

ند. هاا لیسات شاو   ریازی فعالیات  بندی حمل و نقال، انباارداری، صانایع، برناماه    توانند به صور  برش چو  و شیشه، بستهمی

سازی رو  فلزا  و غیره برای حل این مسئله های مختل  مانند الگوریتم ژنتی ،الگوریتم کلنی مورچه، الگورتیم شبیهدستیابی

سازی ازدحام ررا  ی  الگوریتم فرا ابتکاری است که از هوش دسته جمعی برای یافتن جاوا   اند.الگوریتم بهینهگسترش یافته

زماان محاسابا  در    ها الهام گرفته شده است و از آنجایی کهها و ماهیلگوریتم از رفتار جمعی پرندهکند.این ابهینه استفاده می

ناوین مبتنای بار     هاایی تکنیا  دارای اهمیت فراوانی است. در این مقاله  BPPسخت مقیاس بزرگ از جمله  -NPحل مسالل 

 ارالاه شاد کاه دارای زماان محاساباتی کمتاری نسابت باه          ی دو بعادی هاچیدمان بسته مسئلهبه منظور حل  PSOالگوریتم 

هاا در دو بعاد و   در این مطالعه چهار الگورتیم فراابتکاری پیشنهادی برای حل مسئله چیدمان بساته پیشین است.  هاییتکنی 

 در محای  یاابی و بیشاینه بساته کااربردی نیاز پیشانهاد گردیاده و        یابی به چیدمان بهینه مبتنی بر کمینه زمان دستدست

MATLAB هاای دو بعادی مبتنای بار هریا  از      های مسئله چیدمان بساته سازیپیاده سازی گردیدند. نتایج حاصل از پیاده

با پارامترهای یکسان و در شرای  مساوی حااکی از برتاری و کاارایی     ،PSO ،1IPSO ،2IPSO ،3IPSOهای پیشنهادیالگورتیم

یابی به چیدمان بهینه مطرح گردید و در نهایت با سانجش  های پیشنهادی برای دستنسبت به سایر الگورتیم 1IPSOالگورتیم 

از کارایی بیشاتری نسابت    1IPSOدو بعدی مبتنی بر توابع مح  مشخص گردید که الگورتیم فراابتکاری  BPP مسئلهکارایی 

 های پیشنهادی برخوردار است.به سایر الگورتیم

هاای گونااگون باا یکادیگر، تغییار ناوع       تنظیم دقی  پارامترهای کارایی، ترکیب الگاورتیم  توان بهاز جمله پیشنهادا  آتی می 

  و غیره اشاره نمود. ، تغییر در تعری  و نوع پارامترهای کاراییPSO الگورتیم همسایگی برای جمعیت ررا ، تغییر در بازنمایی 
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