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 چکیذُ پبیبى ًبهِ:-ة

 هبًی بب در ًظرتْیِ جذٍل زهب ًبٌذی درٍض داًطگبّی بِ ػٌَاى ًَػی خبظ از هسبئل زهبًبٌذی است کِ یکسری رٍیذاد یب هٌببغ را در تؼذاد هحذٍدی فبغلِ ز

طراحی ٍ پیبدُ سبزی سیستن زهبًبٌذی کالض ّبی درض داًطگبّی هستلسم ضٌبسبیی بٌببرایي گرفتي ضرایط ٍ هحذٍدیت ّبی هطخػی اًتسبة هی دّذ. 

زهبًبٌذی درٍض درداًطکذُ ی هٌْذسی غٌبیغ داًطگبُ  در ایي پبیبى ًبهِ، یک هذل برًبهِ ریسی ریبضی برای ضرایط ٍ ضَابط آهَزش داًطگبُ هی ببضذ.

 غٌؼتی ارٍهیِ ارائِ ضذُ است.

 ،سبزی هذلهذل برًبهِ ریسی ریبضی ارائِ ضذُ یک هذل غیر خطی بب هتغیر ّبی غحیح بَدُ ٍ غیر خطی بَدى هذل ًبضی از تببغ ّذف هی ببضذ. برای سبدُ 

پیطٌْبد ضذُ است. ایي تکٌیک بِ ٍسیلِ ی کبّص تؼذاد هتغیر ّبی غفر ٍ یک بِ طَر قببل خطی سبزی برای خطی سبزی ػببرت غیر خطی  یک تکٌیک

ا بِ هیساى قببل تَجِ ای افسایص ایي رٍش سبدُ سبزی ٍ آزاد سبزی هَرد استفبدُ در هذل پیطٌْبدی، کبرایی هحبسببت ر تَجِ ای هذل را سبدُ تر هی سبزد.

هی دّذ. ایي هذل ّوچٌیي هحذٍدیت ّبی ٍ اهکبًبت ًْبدّبی آهَزضی ارائِ ذٍل زهبًبٌذی بر اسبض خػَغیبت ج هی دّذ. هذل پیطٌْبدی بِ طَر کلی یک

تببغ ّذف هذل حذاقل کردى هجوَع هَارد تذاخل بیي درٍض برًبهِ ی ًیوسبل داًطجَیبى هی  ٍیصُ، هربَط بِ داًطگبُ غٌؼتی ارٍهیِ را در ًظر هی گیرد.

بهل، هحذٍدیت خطی سبزی، هحذٍدیت ّبی هربَط بِ ػذم تذاخل برًبهِ ی اسبتیذ، کالض ّب ٍ داًطجَیبى است. ػالٍُ بر ایي، . هحذٍدیت ّبی هسئلِ ضببضذ

درٍسی کِ ببیذ دٍ ببر در ّفتِ برگسار ضًَذ تَسط هذل تخػیع کالض برای درٍض از پیص تخػیع دادُ ضذُ تَسط هذل پیطٌْبدی اًجبم هی ضَد. 

 فتِ ٍ بب حذاقل یک رٍز فبغلِ در بیي جلسبت برگسار هی ضًَذ.پیطٌْبدی، دٍ ببر در ّ

بکبر بردُ ضذُ است.  غٌبیغ داًطگبُ غٌؼتی ارٍهیِ هٌْذسی داًطکذُ تْیِ جذٍل زهبًبٌذی درٍض کذًَیسی ضذُ ٍ برای  8افسار لیٌگَ ًرم پیطٌْبدی بب هذل 

تذاخل در بیي برًبهِ ی داًطجَیبى هی ببضذ  11زهبًبٌذی حبغل از هذل تٌْب ضبهل  ثبًیِ ضذ. جذٍل 26دقیقِ ٍ  2هذل پیطٌْبدی هَفق بِ حل هسئلِ در 

 ًفر هی ببضذ. 40در حبلی کِ ایي ػذد در برًبهِ ی دستی تْیِ ضذُ تَسط هسَلیي آهَزش 

یع دادُ ضذُ را هی تَاى بِ در هذل پیطٌْبدی فرؼ ضذُ است کِ تؼذاد کالض ّبی در دسترض، از قبل هطخع است. حذاقل کردى تؼذاد کالض ّبی تخػ

بَدى هسئلِ ی هَرد ًظر ببػث هی ضَد کِ، هذل پیطٌْبدی ًتَاًذ ّوِ ی درض  NP-hardػٌَاى یک تببغ ّذف جذیذ در تحقیقبت آیٌذُ در ًظر گرفت. 

ُ، هی تَاى از الگَریتن ّبی فرا ابتکبری هبًٌذ ّبی ارائِ ضذُ در یک ًیوسبل تحػیلی داًطگبُ را در زهبًبٌذی لحبظ کٌذ. بِ ػٌَاى تحقیقبت برای هطبلؼبت آیٌذ

 الگَریتن شًتیک، بْیٌِ سبزی کلًَی هَرچِ ٍغیرُ برای حل ایي هذل استفبدُ ًوَد.

 

 جذٍل زهبى بٌذی، برًبهِ ریسی ػذد غحیح، زهبى بٌذی درٍض داًطگبُ کلمات کلیدی :
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