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 1داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
 2داﻧﺸﮑﺪه رﯾﺎﺿﯽ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
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ﭼﮑﯿﺪه

در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ارزش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﯿﺰ ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﻧﺪازۀ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺟﺪی در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ و روﺷﻬﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن اﺟﺰای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ روی ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ ﯾﮏ
ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮوش ﺳﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﻠﻮل را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻬﺮﺻﻮرﺗﯽ ,در ﻫﺮﺟﺎی دﻟﺨﻮاه و ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﺮﺧﺶ دﻟﺨﻮاه ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ در  VLSIاﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ از روﺷﻬﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ از روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﻣﺮﮐﺐ از روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ و روﺷﻬﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮاب ﺑﻬﺘﺮ از روﺷﻬﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﻢ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﺳﯿﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  %28/6ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ )ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  (%1/2اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ ,ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ,ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﺤﺪوﯾﺖ

 .1ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺻـﻨﺎﯾﻊ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ,ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ,ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻـﻨﻌﺘﯽ و  ...ﮐـﺎرﺑﺮد
دارد و در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ارزش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده
اﯾﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺟـﺪی

در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ و روﺷـﻬﺎی ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺳـﺎزی رﯾﺎﺿـﯽ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﻮﺗﻦ و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ,ﺑـﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن روزﺑﺮوز ﺟﺪیﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران  /روﺷﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺪارات ﻣﺠﺘﻤﻊ ...

در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤـﻊ دﯾﺠﯿﺘـﺎل ﻣـﺴﺎﯾﻠﯽ ﭼـﻮن ﺟﺎﯾـﺎﺑﯽ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ و  ...از روﺷﻬﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﻔﺮاواﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑـﺰرگ اﯾـﻦ ﻣـﺴﺎﯾﻞ ﻋﻤـﺪﺗﺎ روﯾﮑـﺮد ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ راهﺣﻠﻬﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾـﺎﺑﯽ
ﺑﺮوش ﺳﻠﻮل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﯽ ﻣﺮﮐـﺐ از راهﺣﻠﻬـﺎی
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﺑﺘﮑﺎری ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﮐﺎر

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اراﺋﮥ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺰرگ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .روشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ روشﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و روﺷـﻬﺎی اﺑﺘﮑـﺎری ﺗﻘـﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮد .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ دﯾـﺪ رﯾﺎﺿـﯽ در ﻣﻘـﺎﻻت ] [1و ] [2ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺷﺪه و ﻣﺪﻟﻬﺎی رﯾﺎﺿﯽ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧـﺸﺎن-
دﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣـﺪﻟﻬﺎ دﻗـﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ دارﻧـﺪ وﻟـﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑـﺎﻻی ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ،ﺑـﺮای ﻣـﺪارات ﺑـﺰرگ ﮐـﺎراﯾﯽ ﻻزم را
ﻧﺪارﻧﺪ .در دﻫﮥ اﺧﯿﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی اﺑﺘﮑـﺎری ﺑـﺴﯿﺎری
اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻋﻤﺪﺗﺎً اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی
دارﻧﺪ وﻟﯽ از دﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ روشﻫـﺎی رﯾﺎﺿـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ] [3ﯾﮏ اﺑﺰار ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﮐـﻪ از
1
ﺗﺮﮐﯿﺐ اِﻓﺮاز دوﺗﺎﯾﯽ ﺗﮑﺮاری و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮدﺳﺎزی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻃﺮح را ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر
ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﺟﺮای ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮدﺳـﺎزی ﺷـﺒﯿﻪ-
ﺳﺎزی ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﭼﯿﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻇﺮف2ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه ﻣـﯽ-
ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﺳﯿﻢ در ﻃﺮح ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺮدد .اﯾﻦ روﻧﺪ
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻫﺮ ﻇـﺮف از ﯾـﮏ ﻣﻘـﺪار
آﺳﺘﺎﻧﻪای ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
روش ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺠﻤـﻮع ﻃـﻮل ﺳـﯿﻢ دارد ،اﻣـﺎ ﺑـﺮای
ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ .در ] [4از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ
] [3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ دو ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه دارد .اول آﻧﮑـﻪ در ﻫـﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻃﺮح را ﺑﻪ دو ﻇﺮف ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و دوم آﻧﮑـﻪ ﺑـﻪﺟـﺎی
ﺳﺮدﺳﺎزی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﯾـﮏ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ اﻧﺘـﺸﺎر
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎ 3اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ] [3را ﻧـﺪارد
وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﺮﯾﻊﺗـﺮ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .در ][5
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اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﺪۀ ﺣﺠﯿﻢﺳﺎزی 4اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﭼﯿﻨﺶ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻃـﺮح اﯾﺠـﺎد
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط زﯾﺎدی دارﻧﺪ را
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد وﻟﯽ ﺑﺮای
ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻧﯿﺰ ﻣﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ﻏﯿـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد دارﻧـﺪ،
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .در ] [6ﻫﻢ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده
ﺷﺪه و ﺑﺮﭘﺎﯾﮥ آن ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﺎراﯾﯽ ﻃﺮح ﺑﻬﺒـﻮد ﯾﺎﺑـﺪ .ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﯾـﻦ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﺳﯿﻢ ﮐﻤﺘﺮ از روشﻫﺎی ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ،وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ
ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روﺷﻬﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺳﺮدﺳﺎزی ﺷـﺒﯿﻪ-
ﺳﺎزی ﺷﺪه و روﺷﻬﺎی رﯾﺎﺿﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺘـﻮان ﺗﻌـﺎدل
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی از ﺳﺮﻋﺖ روش ﺳﺮدﺳﺎزی ﺷﺒﯿﻪﺳـﺎزی ﺷـﺪه و ﮐﯿﻔﯿـﺖ
روﺷﻬﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد .در ﺑﺨﺶ  2ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾـﺎﺑﯽ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ در
ﻣﺪارات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ,در ﺑﺨﺶ 3
روﯾﮑﺮدﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ 4
ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﺷـﺪه ,در ﺑﺨـﺶ  5ﻫـﻢ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻓـﺼﻞ 6
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .3ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ اﺟﺰای ﻣﺪارات ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  Nﻋﺪد ﺳﻠﻮل ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻋـﺮض
و ارﺗﻔﺎع ) (wi,hiﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و  Lﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ دودوﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﮔـﺮ
اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮل  iو  jﺑﺎﺷﺪ ) L(i,jﺑﺮاﺑـﺮ ﯾـﮏ و در ﻏﯿـﺮ اﯾﻨـﺼﻮرت
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﻫﺪف ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﺳﺖ  Xو Y
)ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ( ﺑﻄﻮری ﮐﻪ:
 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ رویﻫﻢ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻓﻀﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗـﺎﺑﻊ ﻣﻌﯿـﺎر
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﺗـﺼﺎﻻت زﯾـﺎدی ﺑـﺎ ﻫـﻢ دارﻧـﺪ .در
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧـﻮﻋﯽ دﯾﮕـﺮ از ﺟﺎﯾـﺎﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺳﻠﻮل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 5ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد .در اﯾـﻦ
ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ دو ﺳﺎدهﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اول آﻧﮑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ
و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و دوم آﻧﮑﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ در ﺳـﻄﺮﻫﺎی ﻣﺠـﺰا
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ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﺭﻭﺑﺎﺗﻴﮏ ١٧-٢٣ (١٣٨٧) ١

ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳـﻠﻮل را ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﺑﻬﺮﺻـﻮرﺗﯽ ,در ﻫﺮﺟـﺎی
دﻟﺨﻮاه و ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﺮﺧﺶ دﻟﺨﻮاه ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد ] .[7در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ
ﻫﺪف ﺟﺎی دادن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ ﺳﻪ ﺷـﺮط ﻓـﻮق ﺑﻌـﻼوه دو
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺪون ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ,ﻫـﺪف ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺟـﻮاب
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﯾـﮏ ﺗـﺎﺑﻊ ﻫـﺪف ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ روﺷـﻬﺎی ﻣﺎﻧﻨـﺪ روش
ﮔﺮادﯾﺎن ,ﻧﯿﻮﺗﻦ و ﺷﺒﻪ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮای ﺣﻞ آن اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣـﺴﺎﯾﻞ
ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﮐﻨﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و
ﻫﺪف ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب در ﺣﻮزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺘﻬﺎ ﺻـﺎدق
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ و ﺑﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ اﯾـﺪهآل ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻻﮔﺮاﻧﮋ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷـﺪه و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾـﻦ ﻣـﺴﺎﯾﻞ
در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺟـﻮد دارد ﺑـﺴﯿﺎر
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.

ﺗﺮاﺷﻪ.ﺣﺎل ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽﺗﺮ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐﻨـﯿﻢ؛
ﻓـــﺮض ﮐﻨﯿـــﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ  nﻗﻠـــﻢ ﻣـــﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺷـــﮑﻞ ﺑـــﺼﻮرت
} j ∈ J = {1,..., nﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام دارای ﻋﺮض  wjو ارﺗﻔﺎع  hjﺑﺎﺷـﺪ و
ﻧﯿﺰ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺿﻬﺎ و ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 در ﻣﺴﺎﻟﻪ  2BPﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪودی ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎ ﻋﺮض  wو  hارﺗﻔﺎعوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺟﻌﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 در ﻣﺴﺎﻟﻪ  2SPﯾﮑﺴﺮی اﻗﻼم ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی  wو ارﺗﻔﺎع ﻧﺎﻣﺤﺪود وﺟـﻮددارد و ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  Ajﯾﮏ ﺑﺮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ دودوﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻨـﺼﺮ آن
ﺑﺼﻮرت  aijاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی  1ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد اﮔـﺮ ﻋﻨـﺼﺮ iام ﺟـﺰو
ﺟﻌﺒﻪ jام ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺻﻔﺮ اﺳـﺖ .ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗﻤـﺎم ﻋﻨـﺼﺮﻫﺎ ﺑـﺎ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  Aﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
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ﺷﮑﻞ .1ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺟﺎﯾﮕﯿﺮی ﺳﻄﺤﯽ
 .4ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﺎﯾﺪﻫﯽ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎی دادن ﻫﻤﻪ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز در ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ
ﻓﻀﺎی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪی آن ﻧﺤﻮه ﺑﺮش ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﻓﻠـﺰی
ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮت اﺳﺖ ﮐﻪ  1BP6ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮد دو ﺑﻌﺪی آن
7
ﺟﺎی دادن ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ در ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ 2BP
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻏﺬ و ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻪ واﺣـﺪ
ﻓﻀﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻮپ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ را  2SP8ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ ﻫـﻢ ﻓـﺮم
ﺳﺎدهﺗﺮی از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ در ﺻـﻨﻌﺖ ﮐـﺎرﺑﺮد زﯾـﺎدی دارد
ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻗﻼم ﻫﻤﯿـﺸﻪ ﺑـﺼﻮرت اﯾـﺴﺘﺎده ﯾـﺎ ﻫﻤﯿـﺸﻪ
ﺑﺼﻮرت ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﭼﺮﺧﺶ آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ,ﻣﺜـﻞ
ﺑﺮش ﭼﻮب ,ﺻﻔﺢ ﺑﻨﺪی روزﻧﺎﻣﻪ و ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ اﺟـﺰای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ روی
———
6
1-D Bin Packing
7
2-D Bin Packing
8
2-D Strip Packing

}x j ∈ {0,1

ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ از اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄـﻮر دﯾﻨﺎﻣﯿـﮏ
ﺑﺘــﻮان ﺗﻌــﺪاد ﺳــﺘﻮﻧﻬﺎ را در روﻧــﺪ اﺟــﺮای اﻟﮕــﻮرﺗﯿﻢ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻧﻤــﻮد.
ﻣﺒـــﺪﻋﺎن اﯾـــﻦ روش اﯾـــﻦ ﻣـــﺴﺎﻟﻪ را ﺑـــﺎ روش Dynamic
 programmingﺣﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ] [1و ].[2
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﮐﻪ در آن اﻗـﻼم ﺑـﺼﻮرت ﻻﯾـﻪای در
ﺳﻄﻮح ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻞ آن ﺳﺎدهﺗﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش اﻗﻼم از ﮐﻒ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺼﻮرت ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﭼﯿـﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﮐﻒ ﺟﻌﺒـﻪ ﭼﯿـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد و
ﻻﯾﻪ ﺑﻌﺪی از ﺑﺎﻻی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻻی اول ﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ روش در ﺷﮑﻞ  1دﯾﺪه ﻣﯽ-
ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﯾﻦ روش ﻣﻔﺮوﺿﺎت زﯾﺮ ﺑﺪون ﮐﺎﺳـﺘﻦ از ﮐﻠﯿـﺖ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ:
 در ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺮوه ﮐﻒ از ﺑﻘﯿﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻗﻼم ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻧﺎاﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ارﺗﻔﺎع ﻣﺮﺗﺐ و دوﺑﺎره ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران  /روﺷﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺪارات ﻣﺠﺘﻤﻊ ...

ﺑﺮای ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ از ﺳﻄﻮح ﭘﯿﺎﻧﺴﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  nﺳﻄﺢ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ iاﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ iام ﮐﻪ
آن ﺳﻄﺢ را ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و  nﺟﻌﺒﻪ دارﯾﻢ ﮐـﻪ
ﺟﻌﺒﻪ kام ﺑﺎ ﺳﻄﺢ kام ﮐﻪ آن را آﻏﺎز ﮐﺮده ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺣـﺎل
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ دودوﯾﯽ ﺑﻨﺎم  yjو  qkوﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ  yjﯾﮏ
ﻣﺘﻐﯿﺮ دودوﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آﯾـﺎ ﻗﻠـﻢ iام ﺳـﻄﺢ  iرا آﻏـﺎز
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و  qkﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳـﻄﺢ kام ﺟﻌﺒـﻪ
kام را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﯾﺎﻧﻪ؟ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت زﯾـﺮ ﻣـﺪل
ﻣﯽﺷﻮد:
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∑
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ﮐــﻪ  Wﺣــﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻬﻨــﺎی ﺳــﻄﺮﻫﺎ و  Hﺣ ـﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔــﺎع اﺳــﺖ.
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺪل ﻓـﻮق در ﻋﻤـﻞ ﻗﺎﺑـﻞ
اﺟﺮاﺳﺖ ,اﻣﺎ ﺣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ آن ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﻣﺘﻮﺳـﻂ
)ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﻌـﺪ( ﺑـﺴﯿﺎر زﻣـﺎﻧﺒﺮ و ﻣـﺴﻠﻤﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ] .[1در ] [1و ][2
روﺷﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 .5روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی )(SABP

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔـﯽ اﺑﻌـﺎد ﻣـﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﯾـﺎﺑﯽ در  VLSIاﺳـﺘﻔﺎده از
روﺷﻬﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ از روﺷﻬﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ و
اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ
ﻣﺮﮐﺐ از روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺟـﻮاب ﺑﻬﺘـﺮ از روﺷـﻬﺎی ﮐـﺎﻣﻼ
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ و ﻣﯿـﺰان اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣـﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻫـﻢ در ﻣﺤـﺪوده
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮد ﺷﺪن ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از روﺷـﻬﺎی ﺑـﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤـﻮل در
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ روش ﺑﺼﻮرت ﺗﮑﺮاری ﻋﻤﻞ ﻣـﯽ-
ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘـﺪا ﯾـﮏ ﺟﺎﯾـﺎﺑﯽ اوﻟﯿـﻪ

اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﮑـﺮاری آﻏـﺎز ﻣـﯽﮔـﺮدد .در ﻫـﺮ
ﺗﮑﺮار ﺟﺎی دو ﻣﺎﺟﻮل ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪهاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ
ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐﻠـﯽ ﺑﻬﺒـﻮد ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ,در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺎدﻓﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
 Tﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﺘﻤﺎل  Tﺑﻌﻨﻮان دﻣﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﮑﺮارﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در اﺑﺘـﺪای
ﮐﺎر اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ,اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﻮﯾﻀﻬﺎی ﺑﺪ ﺑﯿﺸﺮ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻞ ﻓﻀﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﮑﺎود ﺗﺎ در ﻧﻘﺎط ﮐﻤﯿﻨﻪ
ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد .در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻪ  Tﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﯽﺷﻮد ,ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻮﯾﻀﻬﺎی ﺧﻮب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و ﻓـﻀﺎی ﺟـﺴﺘﺠﻮ
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻮاب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻮب ﻫﻤﮕﺮا ﺷﻮد.
در ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮوش ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد دو ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﺟﻮد دارد:
 ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎ در ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ,ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﻌﺪادﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎی ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺎﺟﻮﻟﻬﺎﺳﺖ.
 در ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮدﺳﺎزی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺗﻌﻮﯾﻀﻬﺎﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در اﯾـﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨـﺶ اﺳـﺖ؛ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮدﺳﺎزی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﯾﮏ ﺟﺎﯾـﺎﺑﯽ ﻧـﺴﺒﺘﺎ
ﺧﻮب اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روﺷﻬﺎی ﺑﻬﯿﻨـﻪ-
ﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣـﺴﻠﻤﺎ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻨﻬﺎ در داﺧﻞ ﺳـﻄﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .در اداﻣـﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺑﺘﺪا ورودﯾﻬﺎی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﮐﺪام
از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ورودی ﻣﺴﺎﻟﻪ :ورودی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺮدار ﺑﺮدار  Xiﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی
ﻃﻮل ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ,ﺑﺮدار  Yiﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻋﺮض ﻣﺨﺘـﺼﺎت
ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﺑﺮدار  Wiﻋﺮض ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﯾﮏ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ  Lاﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دودوﯾﯽ اﺳﺖ و دراﯾﻪ ) L(i,jﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ اﺳـﺖ اﮔـﺮ ﺑـﯿﻦ
ﻣﺎﺟﻮل  iو  jﯾﮏ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺻـﻔﺮ
اﺳﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ :در ﮔـﺎم اول ﯾـﮏ ﺟﺎﯾـﺎﺑﯽ اوﻟﯿـﻪ ﺗـﺸﮑﯿﻞ و
ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮدﺳﺎزی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه روی آن اﺟﺮا ﻣـﯽﮔـﺮدد
ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف آن ,ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ اﺗـﺼﺎل
دارﻧﺪ و ﺿﺮﯾﺒﯽ از ﺑﺎﻻزدﮔﯽ ﯾﺎ ﭘـﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﮕـﯽ ﻃـﻮل ﺳـﻄﺮ از ﻣﻘـﺪار
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻃﻮل ﺳﻄﺮﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺎر
ﺟﺎی دو ﻣﺎﺟﻮل ﻋﻮض ﻣﯽﺷـﻮد .اﮔـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐﻠـﯽ )(∆Cost
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ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻏﯿﺮ
اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل

∆Cost
T

e

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت

ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﺑـﺎ ﺗﻮزﯾـﻊ اﺣﺘﻤـﺎل ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻋﺪد از ﻣﻘﺪار ﻓﻮق ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ,در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت رد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 Tاداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﺘﻢ ﻣـﯽﮔـﺮدد
] [8و ] .[9ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﺷﺒﻪ ﮐﺪ ﺷﮑﻞ  2دﯾﺪه ﻣـﯽ-
ﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾـﮏ ﺟﺎﯾـﺎﺑﯽ ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﺧـﻮب از
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول وﺟﻮد دارد و ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی
رﯾﺎﺿﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ درون ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑـﺼﻮرت
راﺑﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی زﯾﺮ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
)+ ( y(i) − y( j))2} ⋅ L(i, j

N

N

))∑∑{(x(i) − x( j

2

f = min

j =1 j =1

Subject to

)(۳
x(i ) ≥ Wrow ⋅ Maxrow
i = n1 ,..., n2

)W ( j

n2

i = n1

n2
j = n1

∑

∑

≤ ) x (i

ﮐﻪ در آن  Wrowﻋـﺮض ﺳـﻄﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻣـﺎﺟﻮل  n1ﺗـﺎ
ﻣﺎﺟﻮل  n2ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و  Maxrowاﻧﺪازه ﻋﺮﯾﻀﺘﺮﯾﻦ ﺳـﻠﻮل در
اﯾﻦ ﺳﻄﺮ اﺳﺖ x(i) .ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻃـﻮل ﻣﺨﺘـﺼﺎت ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـﻠﻮل iامy(i) ,
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻃﻮل ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻠﻮل iام و ) W(iﻋﺮض ﺳﻠﻮل iام اﺳﺖ.
 n1ﺷﻤﺎره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐـﻪ اوﻟـﯿﻦ ﺳـﻠﻮل ﺳـﻄﺮ ﺟـﺎری اﺳـﺖ و n2
ﺷﻤﺎره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﺟﻮل ﺳﻄﺮ ﺟﺎری اﺳـﺖ .ﻫـﺪف
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮدار  xاﺳﺖ ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ  fﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮد.

روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳـﻄﺮﻫﺎ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﺮار ﻫﻢ ﺷـﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎز ﻣـﺎﻧﻊ رویﻫـﻢ اﻓﺘـﺎدﮔﯽ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺲﭘﺮدازش ﺟـﺎی ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎی
داﺧﻞ ﺳﻄﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی را ﺧﺮاب
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﺲﭘﺮدازش ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 .6ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه

ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ،SABPاﯾﻦ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از از
اﺑـﺰار  Matlabروی ﯾـﮏ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ  Intel PIII 800 MHZﺑـﺎ
 512ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﭘﯿـﺎدهﺳـﺎزی و آزﻣـﺎﯾﺶ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر 10 ،ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣـﺪارﻫﺎی  IWLSﺑـﺼﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﯽ
] [10اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ  10ﻣﺪار ﺑﻄﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪﮐـﻪ
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﻮﻧﺪ .ﺟـﺪول 1
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪارﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
روش اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺪار اﺑﺘـﺪا
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮدﺳﺎزی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ) (SAﺑﻌﻨﻮان اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SABPروی ﻣﺪار ﺣﺎﺻـﻞ از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑﻬﺒـﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ و زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﺴﺎﻟﻪ روی ﭼﻬـﺎر
ﻣﺪار ورودی اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول  2ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺟـﺪول 2
ﮔﻮﯾــﺎی ﻣﯿــﺰان ﺑﻬﺒــﻮد دو ﻣﺮﺣﻠــﻪ  SAو ﻣﺮﺣﻠــﻪ  SABPاز ﻧﻈــﺮ
ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﺳﯿﻢ ﻃـﺮحﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻌﯿـﺎر ﻣﻌﻤـﻮﻻ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮای اﺑﺰار ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود ،زﯾـﺮا ﻣﺠﻤـﻮع
ﻃﻮل ﺳﯿﻢ در ﮐﺎرای ﻃﺮح و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﻃـﺮح ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ
دارد.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﺪول  2دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎﺷﯽ از اﺟـﺮای
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SAروی ﻣﺪارﻫﺎی آزﻣـﻮن ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﺮاﺑـﺮ  %22/7و
ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ  SABPروی ﺧﺮوﺟـﯽ SA
ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ  %28/6ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  %51/3ﺑﻮده اﺳﺖ .درﺿﻤﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﺟﺪول ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺣﺎﻟـﺖ ﮐﻠـﯽ ﺑـﺎ ﺑـﺰرگ ﺷـﺪن
ﻣﺪارﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺎﺷﯽ از  SABPﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣـﺮ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﺪارﻫﺎ ،ﺑﺮای آنﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت SA
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮارﻫﺎ ﮐﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﮐﯿﻔﯿﺖ  SAﺑﺮای ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
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اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﺮﺣﻠـﻪ SABP
ﺑﻪ ازای اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺪﺳـﺖ آورد.
ﻋﻠﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮای ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
زﻣﺎن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SAﺑﺮای ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺰرگ رﺷـﺪ ﺑـﺴﯿﺎر ﺑـﺎﻻﯾﯽ دارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ﮔـﺰارش ﺷـﺪه در اﯾـﻦ
ﺟﺪول اﺻﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿـﺸﺘﺮ از زﻣـﺎنﻫـﺎی اﺟـﺮای اﺑﺰارﻫـﺎی ﺟﺎﯾـﺎﺑﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮماﻓـﺰار  Matlabﺑـﺮای
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﺪف ﻣﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن  SAو SABP
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮدوی اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ  Matlabﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول 1
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪارﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
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ﺟﺪول 3
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SABPو SA
ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ SA

ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ

ﻧﺴﺒﺖ ﺯﻣﺎﻥ
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ﺟﺪول 2
ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﺳﯿﻢ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SABPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ SA
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ﻣﯿﺰان زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺑـﺮای ﺟﺎﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﺪارﻫﺎی آزﻣـﻮن ﻫـﻢ در
ﺟﺪول  3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ درج ﺷـﺪه در ﻫـﺮ ﺳـﻄﺮ اﯾـﻦ
ﺟﺪول ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  10ﺑـﺎر اﺟـﺮای ﺗـﺼﺎدﻓﯽ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ اﺳـﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﺪول  3دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ زﻣﺎن ﭘﺮدازش ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
) (SABPﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ) (SAﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ  %1/2اﺳﺖ ﮐـﻪ
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ ﻣﺪارﻫﺎی آزﻣﻮن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه از ﻧﻈـﺮ زﻣـﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت در ﺷـﮑﻞ  3ﻫـﻢ
ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﻢ ﮔﻮﯾﺎی اﯾـﻦ
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﺪار زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت روش SABP
رﺷﺪﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  SAدارد.
 .7ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮوش ﺳﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ-
ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﻠﻮل را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻬﺮﺻﻮرﺗﯽ ,در ﻫﺮﺟﺎی دﻟﺨﻮاه و ﺑﺎ ﻫـﺮ
ﭼﺮﺧﺶ دﻟﺨﻮاه ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ
در  VLSIاﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ از
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١٧-٢٣ (١٣٨٧) ١ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﺭﻭﺑﺎﺗﻴﮏ

 اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷـﻮدSA ﺑﺮای روشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ از روش
 در روشﻫـﺎی.اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺲﭘﺮدازش ﺑﮑﺎر رود
ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪار ﺑﻪ ﺑﺨـﺸﻬﺎی ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ
. اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺎراﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد,ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد
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SABP  وSA  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ.3 ﺷﮑﻞ

.روﺷﻬﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔـﺮدد
-در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﻣﺮﮐﺐ از روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﯿﻨـﻪ
.ﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ و روﺷﻬﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﯾﮏ ﺟﺎﯾـﺎﺑﯽ اوﻟﯿـﻪ.اﯾﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ روش ﺗﺨﻤﯿﻨـﯽ
 در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ﯾـﮏ ﺟﺎﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ.اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
ﺳﺮدﺳﺎزی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎی
- ﺟﺎﯾﮕﯿﺮی ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی داﺧﻞ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﻣـﯽ,ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ
ﺷﻮد و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﻃـﻮل ﺳـﯿﻤﻬﺎی
.اﺗﺼﺎﻻت اﯾﻦ ﺳﻄﺮ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺪار ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ روش اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﺟـﻮاب ﺑﻬﺘـﺮ از
روﺷﻬﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫـﻢ در ﺣـﺪ
 آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ.ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ%28/6 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﺣﺎل آﻧﮑﻪ زﻣـﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ. ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖSA روش
 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﺪار اﯾـﻦ ﻧـﺴﺒﺖ%1/2 ﻧﺴﺒﺖ
.ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ
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