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АНОТАЦІЯ 

 

 

Кривцун О. В. Фрагментарні моделі задач трасування, пакування і 

логічного проектування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та 

обчислювальні методи (01 – фізико-математичних науки). – Запорізький 

національний університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 

2017. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню властивостей фрагментарних 

структур та розробці моделей на основі цих структур, призначених для 

пошуку наближених оптимальних розв’язків задач трасування друкованих 

плат, множинного тривимірного пакування і логічного проектування. 

У роботі розглянуто відомі методи пошуку наближених розв’язків задач 

дискретної оптимізації на основі фрагментарних моделей. На їх основі 

побудовано фрагментарні моделі для задач трасування друкованих плат, 

множинного тривимірного пакування і логічного проектування. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та основні задачі дослідження, показано їх зв’язок з 

науковими програмами. Визначено методи дослідження та наукову новизну 

отриманих результатів, їхнє практичне значення. 

У першому розділі проведено огляд результатів за тематикою 

дисертаційної роботи. Обґрунтовано вибір напрямків подальших досліджень, 

пов’язаних з математичним моделюванням задач трасування друкованих плат, 

множинного тривимірного пакування і логічного проектування. Проведено 

детальний аналіз основних підходів і методів моделювання таких задач. 

Проведений аналіз показав, що більшість задач зазначеного типу 

відносяться до важкорозв’язних або NP-складних задач. Тому відомі точні 

алгоритми для цих класів задач мають неполіноміальну трудомісткість. 
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Наближені методи для задач, що розглядаються у роботі, не мають абсолютних 

числових оцінок і в більшості своїй є евристичними. 

Особливістю багатьох практичних задач є те, що досить важко описати 

обмеження задач в рамках прийнятої еволюційної моделі. Тому підходи до 

таких задач носять індивідуальний характер. У дисертаційній роботі 

пропонується новий підхід до розв’язання комбінаторних задач на основі теорії 

фрагментарних структур і еволюційних алгоритмів. Перевірка якості побудованих 

моделей можлива шляхом проведення обчислювальних експериментів. Для таких 

експериментів дослідниками розробляються спеціалізовані програмні системи і 

тестові бібліотеки. 

У другому розділі наведено ряд основних понять та результатів, які 

використовуються в роботі та стосуються комбінаторного об’єкту 

“фрагментарна структура”. Вивчаються її властивості, встановлюється зв’язок з 

розміченими і нерозміченими графами певного виду. 

Встановлено необхідну та достатню умови відповідності нерозміченого 

орграфа з одним джерелом деякому класу ізоморфних фрагментарних структур. 

Введено поняття розмірності класу ізоморфних фрагментарних структур та 

відповідного їм орграфа. Встановлено критерій відповідності розміченого 

орграфа з одним джерелом деякій фрагментарній структурі. 

Відомий фрагментарний алгоритм побудови максимального за 

включенням фрагменту є "жадібним" алгоритмом на фрагментарній структурі 

( , )X E . Результат цього алгоритму визначається заданим лінійним порядком на 

множині X . Таким чином, будь-який максимальний фрагмент може бути 

описаний деякою перестановкою елементів множини X . Нехай A E , x X . 

Умова, при якій  A x E , називається умовою приєднання елемента x . 

Показано, що, якщо час, необхідний для перевірки умови приєднання, 

обмежений константою, тобто є (1)O , тоді часова складність даного 

фрагментарного алгоритму є 2( )O n , де n  – кількість елементів множини X . 

Таким чином, якщо існує алгоритм поліноміальної складності за числом 
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елементів множини X  для перевірки умови приєднання, тоді задача побудови 

максимального фрагмента розв’язується за поліноміальний час. 

У цьому ж розділі показано взаємозв’язок між впорядкованими 

фрагментарними структурами і деревами певного виду, що відноситься до 

питання перерахування фрагментарних структур. 

Велика кількість практично важливих задач дискретної оптимізації, які є 

NP-складними, можуть бути зведені до задачі пошуку максимального 

фрагмента на зваженій фрагментарній структурі. Такими задачами є задача про 

рюкзак, задача комівояжера, задачі розкрою та пакування, задача про покриття 

множини, задачі реберного покриття графів, задачі теорії розкладів і ряд інших 

класів задач дискретної оптимізації. На відміну від матроїдів і ґрідоїдів, 

жадібний алгоритм на зважених фрагментарних структурах у загальному 

випадку не будує максимальний за включенням допустимий фрагмент 

мінімальної ваги. Однак цей алгоритм може розглядатися як евристичний для 

відшукання наближених розв’язків задачі. 

Під фрагментарними моделями тут розуміються математичні моделі на 

фрагментарних структурах, які будують пряме і зворотне перетворення 

простору оригіналів, тобто розв’язків задачі, у простір відображень, тобто 

максимальних фрагментів. 

У другому розділі також побудовані фрагментарні моделі для відомих 

задач дискретної оптимізації: одновимірної множинної задачі пакування; 

множинної задачі плоского прямокутного розкрою; гільйотинного розкрою; 

задачі про доставку вантажу. 

Для одновимірної множинної задачі пакування, множинної задачі 

плоского прямокутного розкрою та задачі про доставку вантажу показано, що 

побудовані фрагментарні моделі мають властивість досяжності, тобто серед 

оптимальних розв’язків будь-якої індивідуальної задачі присутній допустимий 

фрагмент. 

У третьому розділі дисертації побудовані фрагментарні моделі і на їх 

основі розв’язані задачі трасування друкованих плат, множинного тривимірного 
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пакування і логічного проектування. В цих моделях розмір n  входу задачі 

дорівнює потужності множини X  фрагментарної структури ( , )X E , тобто 

| |n X . Передбачається що допустимі розв’язки кодуватимуться 

перестановками з множини nS  усіх перестановок з n  елементів. 

Розглядаються дві задачі трасування з конструктивним обмеженням на 

щільність розподілу провідників на платі з матрично розташованими 

контактами: задача одношарового трасування і задача двошарового трасування. 

Побудовані фрагментарні структури цих задач, що дозволило перейти до 

еволюційно-фрагментарних моделей. Показано, що задача трасування певного 

типу на цілочисловій ґратці може бути зведена до комбінаторної задачі пошуку 

правильних слів у мові із скінченним алфавітом. Встановлено точне число 

трасувань певного типу, звідки випливає, що переборний алгоритм пошуку 

оптимальних розв’язків задачі трасування має експоненціальну трудомісткість. 

Доведено, що задача трасування може розглядатися як задача на фрагментарній 

структурі, зокрема можлива сюр’єкція множини перестановок скінченного 

набору елементів на множину допустимих розв’язків задачі. Таким чином, 

задача пошуку оптимального трасування може бути зведена до комбінаторної 

задачі пошуку оптимальної перестановки. 

Наявність фрагментарної структури дозволяє для задачі пошуку 

наближеного оптимального трасування використовувати еволюційно-

фрагментарну модель. За допомогою цієї моделі отримано ряд наближених 

розв’язків. Встановлена нижня оцінка щільності допустимих трасувань. Це 

дозволяє довести, що деякі з побудованих еволюційно-фрагментарним (ЕВФ) 

алгоритмом розв’язків є оптимальними. 

Такий же підхід був застосований до задачі двошарового трасування. 

Доведена властивість досяжності побудованої фрагментарної структури. 

Показано, що фрагментарний алгоритм будує розв’язок за поліноміальний час. 

Проведено порівняльний аналіз оцінки якості запропонованих моделей. 

Представлена математична модель задачі тривимірного пакування у 

контейнери різних типів. Для пошуку оптимальної пакування запропонований 
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еволюційний алгоритм, базовою множиною якого є множина перестановок. 

Показано, що алгоритм знаходження наближеного розв’язку має поліноміальну 

трудомісткість. Описана фрагментарна модель тестувалася на задачах загрузки 

контейнерів логістичних платформ французької компанії Renault під час 

конкурсу ESICUP – Renault Container Loading Challenge (2015). 

Запропонована метаевристика для розв’язання задачі з області логічного 

проектування – задачі пошуку мінімальної множини аксіом. Ця метаевристика, 

яка є еволюційно-фрагментарним алгоритмом, відноситься до класу алгоритмів 

чорного ящика, тобто не вимагає змін при розв’язуванні задачі для будь-якої 

дескріпційної логіки. Показано, що для фрагментарної моделі цієї задачі 

побудований фрагментарний алгоритм має поліноміальну часову складність, а її 

фрагментарна структура має властивість досяжності. 

Можливості даного алгоритму були протестовані на великій базі тестових 

прикладів. Для цього було розроблено програмне забезпечення, що генерує 

приклади з різними структурами вхідних даних. Порівняння проводилося з 

відомими наближеними алгоритмами: випадкового пошуку і локального 

пошуку. Порівняно якість отриманих розв’язків для різних структур вхідних 

даних. 

Результати дослідження виявили перевагу ЕВФ-алгоритму в порівнянні з 

випадковим пошуком для обох структур вхідних даних. ЕВФ-алгоритм 

випереджає алгоритм локального пошуку за кількістю кращих розв’язків на 

вхідних даних з менш впорядкованою структурою, в той час як на даних з 

сильно впорядкованою структурою цей показник для обох алгоритмів 

практично однаковий. 

 

Ключові слова: фрагментарна структура, фрагментарна модель, еволюційний 

алгоритм, кроссовер, трасування, задача пакування, мінімальна множина 

аксіом. 
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ABSTRACT 

 

 

Kryvtsun O. V. Fragmentary models for PCB routing, packing and logical 

design problems. – Manuscript. 

The thesis for acquiring degree of Candidate of Physical and Mathematical 

Sciences in specialty 01.05.02 – Mathematical Modeling and Computational Methods 

(01 – Physics and Mathematics). – Zaporizhzhia National University of Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2017. 

The thesis is devoted to the study of the fragmentary structure properties and to 

the development of models on the basis of these structures, which is created to find 

the approximate optimal solutions to the problems of PCB routing, 3D packing and 

logical design. 

The paper considers known methods for finding approximate solutions of 

discrete optimization problems based on fragmentary models. On their basis, 

fragmentary models for the problems of PCB routing, multiple three-dimensional 

packing and logical design are constructed. 

The introduction substantiates the relevance of the topic of the dissertation, 

formulates the purpose and main objectives of the study, shows their connection with 

the scientific programs. The methods of research and scientific novelty of the 

obtained results, their practical value are determined. 

In the first section, an overview of the results on the subject of dissertation 

work was conducted. The choice of the directions of further researches, connected 

with mathematical modeling of problems of PCB routing, multiple three-dimensional 

packing and logical designing, is substantiated. A detailed analysis of the main 

approaches and methods of modeling such problems is carried out. 

The analysis showed that most of the problems of this type refer to hard or NP-

hard problems. Therefore, known precise algorithms for these classes of problems 

have non-polynomial hardness. Approximate methods for the problems considered in 
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the work do not have absolute numerical estimates and, in the majority of them, are 

heuristic. 

The peculiarity of many practical problems is that it is quite difficult to 

describe the constrains of tasks within the framework of an common evolution model. 

Therefore, approaches to such problems are individual in nature. 

In the dissertation work a new approach to the solution of combinatorial 

problems is proposed. This approach is based on the theory of fragmentary structures, 

which are closely related to the theory of matroids, and on the evolutionary 

algorithms. Verification of the quality of built models is possible by computing 

experiments. For such experiments, specialized software and test libraries are 

developed. 

In the second section, we present a series of basic concepts and results that are 

used in the work that relate to the such combinatorial object as fragmentary structure. 

Its properties are examined, a connection with the labeled and unlabeled graphs of a 

certain type is established. 

The necessary and sufficient conditions for correspondence of unlabeled 

acyclic digraph with one source to a certain class of isomorphic fragmentary 

structures are established. The notion of the dimension of the class of isomorphic 

fragmentary structures and corresponding to that class graph is introduced. The 

criterion for correspondence of the labeled acyclic digraph with one source to a 

certain fragmentary structure is established. 

The known fragmentary algorithm for constructing the maximum inclusion 

fragment is an "greedy" algorithm on a fragmentary structure ( , )X E . The result of 

this algorithm is determined by the given linear order on the set X . Thus, any 

maximal fragment can be described by some permutation of elements of the set X . 

Let A E , x X . The condition at which  A x E , called the condition of 

joining the element. 

It is shown that if the time required to verify the condition of accession is 

limited by a constant, that is (1)O , then the time complexity of this fragmentary 
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algorithm is 2( )O n , where n  – the number of elements of the set X . Thus, if there is 

an algorithm with polynomial complexity by the number of elements of the set X  for 

verification the condition of joining, then the problem of constructing a maximal 

fragment is solved in polynomial time. 

In the same section, we show the relationship between ordered fragmentary 

structures and trees of a certain type, which relates to the question of the enumeration 

of fragmentary structures. 

A large number of practically important discrete optimization problems that are 

NP-hard can be reduced to the problem of finding the maximum fragment in a 

weighted fragmentary structure. Such problems are the knapsack problem, the 

travelling salesman problem, the cutting and packing problems, the set cover 

problem, the edge cover of graph problem, the problems of the scheduling theory and 

a number of other classes of discrete optimization problems. Unlike matroids and 

greedoids, the greedy algorithm on weighted fragmentary structures, in the general 

case, does not construct the feasible maximum inclusion fragment of minimal weight. 

However, this algorithm can be considered as heuristic for finding approximate 

solutions to the problem. 

Fragmentary models are here understood as mathematical models on 

fragmentary structures that construct direct and inverse transformations of the 

original space, that is, solutions of the problem, into the image space, that is, the 

maximum fragments. 

Also in the second section fragmentary models for known discrete optimization 

problems were constructed, namely, for: one-dimensional multiple packing problem, 

multiple stock-size rectangular cutting stock problem, guillotine problem, cargo 

delivery problem. 

For a one-dimensional multiple packing problem, a multiple stock-size 

rectangular cutting stock problem, and a cargo delivery problem, it is shown that the 

constructed fragmentary models have the property of reachability, that is, among the 

optimal solutions of any individual problem there is a feasible fragment. 
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In the third section of the dissertation, fragmentary models are constructed, and 

on their basis the problems of PCB routing, of multiple three-dimensional packing 

and of logical designing are solved. In these models, the size n  of the input of the 

problem is equal to the power of the set X  of the fragmentary structure ( , )X E , i.e. 

| |n X . It is assumed that the feasible solutions will be encoded by permutations 

from the set nS  of all permutations of the n  elements. 

Two routing problems with constructive constraints on the distribution density 

of conductors on a board with matrix-based contacts are considered: the single-layer 

routing problem and the double-layer routing problem. The fragmentary structures of 

these problems were constructed, which allowed us to proceed to evolutionary-

fragmentary models. It is shown that the routing problem of a certain type on an 

integer lattice can be reduced to a combinatorial problem of finding correct words in 

a language with a finite alphabet. An exact number of routing of a certain type is 

established, from which it follows that the checking all solutions for finding optimal 

solution of the routing problem has exponential complexity. It is proved that the 

routing problem can be considered as a problem on a fragmentary structure, in 

particular, it is possible to construct the surjection of the finite permutation set of into 

a set of feasible solutions of the problem. Thus, the problem of finding an optimal 

routing can be reduced to a combinatorial problem of finding optimal permutations. 

The presence of a fragmentary structure allows to use an evolutionary-

fragmentary model for finding an approximate optimal routing. With this model, a 

series of approximate solutions were obtained. The lower estimate of the density of 

feasible routing is established. This allows us to prove that some of the solutions 

constructed by the evolutionary-fragmentary (EVF) algorithm are optimal. 

The same approach was applied to the two-layer routing problem. The property 

of reachability of the constructed fragmentary structure is proved. It is shown that a 

fragmentary algorithm constructs a solution for polynomial time. A comparative 

analysis of the quality assessment of the proposed models was carried out. 

The mathematical model of the problem of three-dimensional packing in 

various types of containers is presented. An evolutionary algorithm, the base set of 
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which is the set of permutations, is proposed for optimal packaging search. It is 

shown that the algorithm of finding an approximate solution has a polynomial 

complexity. The described fragmentary model was tested on container loading tasks 

of company Renault logistic platforms during the ESICUP – Renault Container 

Loading Challenge (2015). 

The metaheuristic is proposed for solving a problem in the field of logical 

designing – the minimal set of axioms search problem. This metaheuristic, which is 

an evolutionary-fragmentary algorithm, refers to a class of black-box algorithms, that 

is, it does not require any changes in solving a problem for any descriptive logic. It is 

shown that for the fragmentary model of this problem, the constructed fragmentary 

algorithm has a polynomial time complexity, and its fragmentary structure has the 

property of reachability. 

The features of this algorithm were tested on a large base of test cases. To do 

this, software was developed that generates test instances with different input 

structures. The comparison was carried out with known approximate algorithms: 

random search and local search. The quality of the resulting solutions for the different 

input structures is compared. 

The results of the study revealed the advantage of the EVF algorithm in 

comparison with random search for both structures of input data. The EVF algorithm 

outperforms the local search algorithm by the number of best solutions for incoming 

data with a less ordered structure, while for data with a highly ordered structure, this 

indicator for both algorithms is almost identical. 

 

Keywords: fragmentary structure, fragmentary model, evolutionarily 

algorithm, crossover, PCB routing, packing problem, minimal axiom set. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Дискретні оптимізаційні задачі виникають у різних 

галузях науки та промисловості. У своїх загальних постановках більшість таких 

задач є важкорозв’язними, до того ж, багато з них є NP-складними. Це означає, 

що на сьогодні не існує точних алгоритмів поліноміальної складності для 

розв’язання таких задач, а існуючі точні алгоритми так чи інакше зводяться до 

повного перебору варіантів. Таким чином, актуальною є розробка ефективних 

підходів, що дозволяють знаходити достатньо гарні наближені розв’язки таких 

задач, враховуючи теперішній рівень розвитку апаратного забезпечення та 

ідеологію паралельних обчислень. У зв’язку з цим виникає проблема оцінки 

якості розв’язку, отриманого наближеним алгоритмом. В загальному випадку 

ця проблема також може бути важкорозв’язною. У зв’язку зі значною 

теоретичною і практичною цінністю цих задач, дослідження в цьому напрямку 

проводять як українські, так і закордонні вчені. 

В Україні основним науковим центром дослідження дискретних 

оптимізаційних задач є Інститут кібернетики НАН України ім. В. М. Глушкова 

(академік НАНУ І. В. Сергієнко, д.ф.-м.н., проф. В. В. Шило, д.ф.-м.н., проф. 

Г. П. Донець та ін.). В Кропивницькому розв’язуванням задач на графах 

займається школа д.ф.-м.н., проф. А. Я. Петренюка. В Запоріжжі в області 

багатокритеріальної дискретної оптимізації працює школа В. О. Перепелиці 

(д.ф.-м.н., проф. В. О. Перепелиця, д.ф.-м.н., доц. І. В. Козін, д.е.н., проф. 

Н. К. Максишко). Задачами геометричного проектування займаються в 

харківській науковій школі академіка НАН України В. Л. Рвачова та члена 

кореспондента НАН України Ю. Г. Стояна. У Дніпрі працює відома школа 

члена-кореспондента НАН України О. М. Кісельової, що досліджує 

оптимізаційні задачі розбиття. 

В Європі у 1975 р. була заснована організація з дослідження операцій, 

The Association of European Operational Research Societies (EURO), яка є 
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складовою частиною Міжнародної Федерації з дослідження операцій (The 

International Federation of Operational Research Societies, IFORS). EURO включає 

в себе робочі групи, які займаються окремими питаннями дослідження 

операцій, зокрема, робоча група ESICUP (EURO Special Interest Group on 

Cutting and Packing) працює над задачами розкрою та упаковки, робоча група 

VeRoLog (EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics) займається 

задачами маршрутизації та логістики. 

Задачами дискретної оптимізації займаються російські вчені Інституту 

математики ім. С. Л. Соболєва СВ РАН (в Новосибірську д.ф.-м.н. Е. Х. Гімаді, 

д.ф.-м.н.  С. В. Севастьянов, д.ф.-м.н. Ю. А. Кочетов та ін.; в Омську д.ф.-м.н. 

О. О. Колоколов, д.ф.-м.н. В. В. Сервах, д.ф.-м.н. В. П. Іль’єв); колективи 

вчених м. Уфи (школа д.т.н. Е. О. Мухачевої). В Білорусі в цій сфері працюють 

д.ф.-м.н. В. О. Ємелічев, д.ф.-м.н. В. М. Котов. 

Евристичні моделі дають можливість обмежити перебір розв’язків, вони 

прості в реалізації і лежать в основі методів пошуку наближених розв’язків у 

багатьох прикладних задачах. В зв’язку з цим значний інтерес представляє 

еволюційно-фрагментарний підхід, який легко адаптується до змін 

математичної моделі, надаючи широкі можливості для розв’язання практичних 

задач. Отже, представлена робота, що спрямована на розробку цього 

універсального підходу до вирішення складних задач дискретної оптимізації, є 

своєчасною та актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася відповідно до планів наукових досліджень 

на кафедрі економічної кібернетики Запорізького національного університету 

МОН України в межах науково-дослідної теми: «Моделювання складних 

соціально-економічних систем методами нелінійної динаміки та 

інтелектуального аналізу даних» (№ держреєстрації 0115U006765). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка моделей та методів 

розв’язання дискретних оптимізаційних задач трасування, пакування і 

логічного проектування на основі фрагментарних структур. 
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Для досягнення цієї мети в роботі потрібно було розв’язати наступні задачі: 

− зробити аналітичний огляд існуючих моделей та методів пошуку 

наближених розв’язків задач дискретної оптимізації трасування, пакування і 

логічного проектування; 

− встановити умови відповідності ациклічних орграфів з одним одним 

джерелом фрагментарним структурам; 

− розробити фрагментарні моделі для задач трасування, пакування і 

логічного проектування; 

− дослідити властивість досяжності у межах фрагментарної моделі для 

задач трасування друкованих плат і логічного проектування; 

− удосконалити методи для пошуку розв’язків прикладної задачі 

тривимірного пакування у контейнери різних типів; 

− обґрунтувати оцінку ефективності фрагментарних методів для 

розв’язання задач трасування, пакування і логічного проектування. 

Об’єкт дослідження: дискретні оптимізаційні задачі трасування, 

пакування і логічного проектування. 

Предмет дослідження: фрагментарні моделі та методи пошуку 

допустимих розв’язків дискретних оптимізаційних задач трасування, пакування 

і логічного проектування. 

Методи дослідження: при розв’язані поставлених задач у дисертації 

використовувались методи теорії дискретної оптимізації, теорії фрагментарних 

структур, теорії графів, комбінаторного аналізу, теорії обчислювальної 

складності, теорії множин, імітаційного моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів. У рамках розв’язання задач 

дисертаційного дослідження отримано такі основні наукові результати: 

Вперше: 

− встановлено необхідну та достатню умови відповідності нерозмічених 

ациклічних орграфів з одним джерелом до класу ізоморфних фрагментарних 

структур, встановлено критерій відповідності розмічених ациклічних орграфів з 
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одним джерелом фрагментарним структурам, що дозволяє розв’язувати задачі 

переліку та перерахування фрагментарних структур; 

− побудовано фрагментарні моделі для задач трасування, пакування і 

логічного проектування, що дозволило застосувати для їхнього розв’язання 

універсальний гібридний алгоритм, який поєднує фрагментарний алгоритм та 

еволюційний алгоритм на перестановках; 

− доведено теореми про властивість досяжності у межах фрагментарних 

моделей для задач трасування друкованих плат і логічного проектування, що 

вказує на можливість отримання оптимальних розв’язків вказаних задач в 

межах цих моделей. 

Удосконалено: 

− методи пошуку розв’язків прикладної задачі тривимірного пакування у 

контейнери різних типів за рахунок застосування фрагментарної моделі, що 

дало можливість в умовах обмеженого часу отримати більш прийнятний для 

ОПР допустимий розв’язок. 

Дістало подальшого розвитку: 

− отримані оцінки ефективності фрагментарних методів задач 

трасування, пакування і логічного проектування надають подальший розвиток 

теорії складності алгоритмів. 

Отже, наукове значення роботи полягає в удосконаленні, підвищенні 

точності та якості математичного моделювання для пошуку оптимальних 

розв’язків прикладних задач. 

Практичне значення одержаних результатів. Робота має як 

теоретичну, так і прикладну спрямованість. На базі отриманих теоретичних 

результатів та методології розроблено математичні моделі та методи пошуку 

розв’язків важкоформалізованих задач, які можуть використовуватися для 

САПР друкованих плат, планування загрузки логістичних платформ, при 

створенні і налагодженні онтологій та інші. Розроблені еволюційно-

фрагментарні алгоритми реалізовано в вигляді комп’ютерних програм. Вони 
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показали високу ефективність і можуть бути використані в автоматизованих 

системах проектування та управління. 

Запропонований підхід, результати дослідження та загальні висновки 

було впроваджено у навчальний процес у Запорізькому національному 

технічному університеті Міністерства освіти і науки України. 

Особистий внесок здобувача. Всі результати, які складають суть 

дисертаційної роботи, одержані здобувачем самостійно. У публікаціях, які 

видані у співавторстві, автору належить: [41, 43-46, 56, 57, 59] – встановлення 

фрагментарної структури задач, алгоритми розв’язку, а також розробка схеми 

числового експерименту та пов’язаний з нею аналіз якості запропонованих 

методів; [41, 43, 56] – доведення теорем; [40, 42, 47-49, 58] – розробка 

математичних моделей, алгоритми розв’язку та числові експерименти; 

[41, 43, 44, 56, 59] – встановлення фрагментарної структури задач, доведення 

властивості досяжності. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи були представленні та доповідалися на наступних наукових 

конференціях та семінарах: 

− міжнародних науково-практичних конференціях «Математичне та 

програмне забезпечення інтелектуальних систем» (м. Дніпропетровськ – 

2014-2015); 

− міжнародних науково-практичних семінарах «Комбінаторні 

конфігурації та їх застосування» (м. Кіровоград – 2014-2016); 

− міжнародній науково-практичній конференції «Обчислювальний 

інтелект (результати, проблеми, перспективи)» (м. Черкаси – 2015); 

− міжнародній науковій школі-семінарі «Питання оптимізації 

обчислень» (смт. Чинадієво Закарпатської обл. – 2015); 

− міжнародній науковій конференції «Математическое моделирование, 

оптимизация и информационные технологии» (Кишинів – 2016); 
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− науковому семінарі кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Харківського національного університету 

будівництва і архітектури (м. Харків – 2017 р.); 

− наукових семінарах кафедри економічної кібернетики Запорізького 

національного університету та кафедри системного аналізу та 

обчислювальної математики Запорізького національного технічного 

університету. 

Публікації. Основні результати за темою дисертації викладено у 14 

опублікованих роботах, серед яких: 6 статей [40-44, 56] у наукових журналах 

і збірниках, що входять до переліків фахових видань, затверджених МОН 

України, 1 стаття [41] в журналі, що індексується у наукометричній базі 

SCOPUS, 8 тез доповідей в збірниках праць наукових конференцій 

[45-49, 57-59]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 160 

найменувань (17 сторінок) та 4 додатків. Загальний обсяг роботи складає 184 

сторінки, у тому числі 106 сторінок основного тексту, який містить 33 

рисунки та 8 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЕВРИСТИК ДЛЯ ВАЖКОРОЗВ’ЯЗНИХ 

КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ 

 

 

На даний момент існує величезне розмаїття методів знаходження 

приблизних розв’язків важкорозв’язних оптимізаційних задач. Проте, велика 

кількість щорічних міжнародних конкурсів і конференцій, присвячених цим 

задачам, демонструють неспадаючий інтерес до цього питання із боку 

науковців та представників промисловості в усьому світі. 

Дискретні оптимізаційні задачі виникають при створенні систем 

автоматизації проектування, автоматизованих систем планування ресурсів, при 

розв’язанні задач логістики, штучного інтелекту, робототехніки та в інших 

галузях [2, 8, 68, 73, 76]. Більшість задач дискретної оптимізації є NP-

складними [15, 21, 82, 123] та містять велику кількість змінних, які можуть 

мати непрямий характер [89]. Нові задачі, які виникають з практичних потреб і 

в яких, як правило, існує велика кількість різного роду обмежень, що 

ускладнюють застосування відомих алгоритмів, вимагають розробки нових 

підходів для їхнього розв’язання. Для вирішення таких задач широко 

застосовуються алгоритми і методи стохастичної оптимізації, серед яких 

важливе місце займають метаевристики [137]. 

 

 

1.1 Задача трасування друкованих плат 

 

 

BGA-корпуси (англ. Ball Grid Array) є на сьогодні стандартом для 

розміщення високотехнологічних і складних напівпровідникових приладів, 

таких як ПКВМ (Програмована користувачем вентильна матриця, Field-

Programmable Gate Array, FPGA) і мікропроцесори. Трасування друкованих 
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плат в області високої щільності розміщення контактів (BGA-компонента) є 

важливим і складним технічним завданням. При використанні стандартних 

методів САПР часто виникають проблеми блокування контактних майданчиків 

і кратних перетинів провідників [67]. 

Основними конструктивно-технологічними обмеженнями даної задачі є 

щільність розподілу провідників, кількість шарів, кількість міжшарових 

переходів і ін. Пропонується метод глобального трасування, що дозволяє 

усунути зазначені проблеми. 

Одне з основних завдань плоского одношарового трасування полягає в 

побудові з’єднань між заданими контактами таким чином, щоб провідники не 

перетиналися між собою і при цьому виконувалися б певні конструктивні 

обмеження. Обмеження можуть бути на рівномірність розподілу провідників, 

сумарну довжину з’єднань, довжину самого довгого зв’язку і т. д. 

Більшість задач трасування є складними в обчислювальному сенсі. 

Найпростіша така задача, в якій потрібно побудувати мережу з найкоротшими 

з’єднаннями без перешкод і без конструкторських обмежень, це задача 

Штейнера. У [17, 93, 149] показано, що задача відшукання дерева Штейнера 

для випадку, коли кількість вершин більше трьох, є NP-повною. Для таких 

задач виправдане застосування різного роду метаевристик, зокрема, 

еволюційних алгоритмів. Еволюційні та генетичні алгоритми часто 

використовуються для пошуку наближених оптимальних розв’язків різних 

постановок задач трасування [9, 64, 100, 119, 125, 135, 152]. 

 

 

1.2 Задача пакування у контейнери різних типів 

 

 

Задачі розкрою та пакування багато років привертають увагу численних 

дослідників [23, 27, 39, 52, 71-74, 84, 85, 113]. В цих задачах простота 

постановки поєднується з великою обчислювальною складністю, оскільки 
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більшість таких задач є важкорозв’язними або NP-складними. Задачі розкрою 

та пакування мають величезне практичне значення, тому кількість методів як 

точних, так і наближених для пошуку розв’язків цих задач постійно зростає. В 

роботі [73] надається класифікація задач цього класу. 

Задача пакування є ключовою задачею у діяльності логістичних 

платформ, оскільки необхідно не тільки оцінювати щоденну кількість 

контейнерів, а й складати найкращі завантажувальні плани на декілька тижнів 

наперед. Мінімізація кількості відправлених контейнерів є критичним етапом, 

оскільки поліпшення ефективності пакування навіть на один метр кубічний в 

кожному контейнері призводить до величезної річної економії для логістичних 

платформ. 

Розглядається задача пакування контейнерів різних типів, яка була 

представлена на конкурсі ESICUP-Renault Container Loading Challenge (2015) 

[106]. Мета задачі – упакувати даний набір предметів в набір контейнерів 

різних типів при виконанні ряду умов. Головний критерій оптимізації – 

загальний об’єм, використаних контейнерів. 

Оптимальне пакування контейнерів – це класична NP-повна задача, яка 

наводиться Гері та Джонсоном у [15]. Було розроблено багато евристик для 

знаходження допустимого розв’язку задачі за поліноміальний час. Мартелло і 

Тот [138] представили різні види ледачих (жадібних) підходів, такі як First Fit 

Decreasing — FFD (Перший підходящий за спаданням) і Best Fit Decreasing — 

BFD (Найліпший підходящий за спаданням). Корф у [124] описав новий 

покращений алгоритм, який досліджує різні простори розв’язків. Рейдл і 

Кодидек [145] для розв’язання задачі пакування багатьох контейнерів 

застосували два варіанти генетичних алгоритмів, що використовують пряме і 

порядкове кодування з оператором локального покращення розв’язку. 

Ceshia і Schaerf [97] розробили алгоритм для задачі завантаження 

контейнерів (Container Loading Problem — CLP), заснований на метаевристиці 

локального пошуку, в якій на кожній ітерації детерміністична процедура будує 

допустимий розв’язок відповідно до заданих обмежень. 
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За твердженням Silva та ін., незважаючи на те, що задача CLP «була 

широко досліджена в літературі, все ще існує величезний розрив між 

промисловими потребами транспортування і тим, що пропонує наука, оскільки 

існуючі алгоритми не відповідають реальним потребам» [153]. Реальна 

виробнича задача CLP має велику кількість складних обмежень, які повинні 

прийматися до уваги. 

 

 

1.3 Задача пошуку мінімальної множини аксіом 

 

 

Пошук мінімальної множини аксіом (minimal axiom set, MinA) 

відноситься до області математичної логіки. Ця задача належить до класу NP, 

Pudlak [144] показав, що до неї зводиться NP-повна задача «Точне покриття 3-

множинами (ТП-3)» [15]. Таким чином, дана задача – NP-повна. Крім того, 

задача пошуку мінімальної множини аксіом має величезне прикладне значення. 

Вона виникає в області штучного інтелекту при розв’язані задачі пошуку 

пояснень для запиту (the problem of finding explanations for a query) [117, 151]. У 

такій постановці задача MinA називається задачею вибору аксіом (axiom 

pinpointing) [151] та використовується для відстеження тверджень, що 

виробляються, і налагодження онтології. 

Існуючі алгоритми розв’язання поставленої задачі можна розділити на дві 

основні категорії: алгоритми скляного ящика (glass-box) і алгоритми чорного 

ящика (black-box) [143]. Побудова алгоритмів скляного ящика залежить від 

описової логіки даної онтології, отже, ці алгоритми не володіють загальністю. 

Перевагою алгоритмів чорного ящика є те, що вони не залежать від описової 

логіки задачі, тому вони простіші та більш універсальні, але при цьому може 

зростати їхня обчислювальна складність. Таким чином, виправдане 

застосування різних метаевристик для розв’язання задачі MinA. 



26 

Мета дослідження – це відносно новий підхід до розв’язування даної 

проблеми, основою якого є комбінація фрагментарного і еволюційного 

алгоритмів. Цей підхід добре зарекомендував себе при пошуку оптимальних 

розв’язків різних задач дискретної оптимізації [34, 39, 41-44]. 

 

 

1.4 Складність дискретних оптимізаційних задач 

 

 

Базовим поняттям теорії обчислювальної складності є концепція 

ефективної поліноміальної збіжності, яка була розвинена в роботах 

[65, 102, 118, 122]. Клас складності  NP Nondeterministic Polinomial  включає 

задачі, розв’язок яких можна перевірити за поліноміальний час, тобто за час, 

обмежений поліномом від довжини умови задачі, причому довжина розв’язку 

також обмежена деяким поліномом [51]. Задачі, які можуть бути розв’язані за 

час, обмежений поліномом, утворюють клас ( )P Polinomial . З означень класів 

випливає, що P NP .  Будемо говорити, що перебірна (тобто з класу NP ) 

задача 1P  поліноміально зводиться до перебірної задачі 2P , якщо алгоритм 

розв’язання задачі 1P  можна перетворити на алгоритм розв’язання задачі 2P  за 

час, обмежений поліномом від довжини умови задачі 1P . На сьогодні не відомо 

чи збігаються класи таP NP , це питання є центральним для сучасної теорії 

складності [15, 158]. Проте існує важливий засіб класифікації задач – поняття 

NP -повноти, яке зводить питання складності деякої задачі до загальної 

проблеми співвідношення класів таP NP . 

NP -повні задачі – це задачі з класу NP , до яких поліноміально зводиться 

будь-яка задача з класу NP , тобто NP -повні задачі є найскладнішими задачами 

в класі NP . 

Задачу будемо називати важкорозв’язною, якщо вона не менш складна 

ніж NP -повна. Ця умова виконується, якщо до задачі, що розглядається, 
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поліноміально зводиться хоча б одна NP -повна задача. У такій постановці 

більшість з розглянутих у роботі задач комбінаторної оптимізації є 

важкорозв’язними. У [15, 32] можна знайти огляд NP -повних задач. 

На сьогодні всі відомі алгоритми пошуку точного розв’язку 

важкорозв’язних задач не простіші, ніж повний перебір всіх допустимих 

розв’язків. Тому є виправданим пошук простих наближених алгоритмів, які 

дозволяють в умовах обмеженого часу отримати більш прийнятний для 

практичних потреб розв’язок. До таких алгоритмів належить клас «жадібних» 

алгоритмів. 

 

 

1.5 «Жадібні» алгоритми 

 

 

Для деяких оптимізаційних задач існують ефективні алгоритми розв’язку. 

Це задачі, які мають наступні дві властивості [51]: до них можна застосувати 

принцип «жадібного» вибору, тобто локально оптимальний вибір на кожному 

кроці призводить до глобального оптимуму, та властивість оптимальності 

підзадач, що означає, що оптимальний розв’язок всієї задачі складається з 

оптимальних розв’язків підзадач. 

До таких задач належать, наприклад, задача про мінімальне кістякове 

дерево [93, 133], побудова дерева кодування Гаффмана (H-дерева) [51]. 

Питання про умови за яких масова задача може бути вирішена швидким 

алгоритмом привело до дослідження різних комбінаторних структур. 

Матроїди, які є першими з таких структур, були запроваджені Уітні у 

1935 р. [157]. Їхній зв’язок з «жадібними» алгоритмами був показаний в роботі 

[104]. Подальший розвиток теорія матроїдів набула в роботах 

[33, 134, 156, 160]. 

Для подальшої характеризації «жадібних» алгоритмів у роботах [126-128] 

були введені більш загальні структури – ґрідоїди. Дослідженню властивостей 
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цих структур присвячені роботи [96, 110, 111]. У роботах [30, 31] 

впроваджується поняття спадкової системи, властивості якої також подібні до 

властивостей матроїдів. 

Однією із задач цієї роботи є дослідження властивостей комбінаторних 

об’єктів, які є узагальненням матроїдів, ґрідоїдів і спадкових систем. Ці об’єкти 

отримали назву «фрагментарні структури» [35, 36]. У роботах [37, 38] був 

запропонований фрагментарний алгоритм для побудови максимального за 

включенням фрагменту наданої фрагментарної структури. Цей алгоритм 

відноситься до класу «жадібних» алгоритмів. У розділі 2 дисертації 

досліджується представлення фрагментарних структур ациклічними орграфами. 

Багато задач комбінаторної оптимізації можуть бути представлені як задачі на 

фрагментарних структурах. Якщо множина оптимальних розв’язків вхідної 

задачі перетинається з множиною максимальних фрагментів, побудованої для 

цієї задачі фрагментарної структури, то пошук оптимального розв’язку може 

бути зведений до перебору максимальних за включенням фрагментів цієї 

фрагментарної структури [35]. Якщо відомо тільки, що множина допустимих 

розв’язків вхідної задачі перетинається з множиною максимальних фрагментів, 

тоді можна такий підхід дозволяє знайти не гірше ніж наближений розв’язок. 

Оскільки множина максимальних фрагментів скінченної фрагментарної 

структури, зазвичай, має потужність множини перестановок елементів цієї 

структури, то, як правило, у будь-якому випадку мова йде про пошук 

наближеного розв’язку задачі. 

Таким чином, є виправданим застосування метаевристик для пошуку 

розв’язків близьких до оптимальних на скінченній фрагментарній структурі. 

Серед евристичних підходів, які використовуються для наближеного 

розв’язування оптимізаційних задач, чільне місце займають еволюційні 

алгоритми [61-63, 115, 129, 130]. В дисертації пропонується еволюційний 

алгоритм в якості метаевристики для пошуку наближених розв’язків. 
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1.6 Еволюційні алгоритми 

 

 

Однією з перших робіт у галузі еволюційних обчислень, які 

застосовували принципи біологічної еволюції до вирішення різних технічних 

проблем, була робота Дж. Г. Голланда [114]. В ній він використав генетичний 

алгоритм для вирішення деяких оптимізаційних задач та обґрунтував його 

ефективність. Згодом багато дослідників розширили область застосування 

генетичних алгоритмів [107, 129, 130, 140, 150]. 

Зараз еволюційні алгоритми на практиці застосовуються для розв’язання 

задач з різних областей: розкрою та пакування [13, 69, 70, 73], планування і 

розміщення виробництва [99, 120, 132], управління потоками продукції [5, 146], 

складання розкладів [131], проектування автоматичних виробничих ліній [103] 

та інші задачі [1, 10, 14, 61-63, 98]. 

Для розв’язання класичних задач дискретної оптимізації були розроблені 

різні реалізацій еволюційних алгоритмів: для задачі цілочисельного лінійного 

програмування [25, 29, 50], задачі комівояжера [29, 65], задачі про 

здійсненність логічної формули [15, 78], задачі про покриття та упаковки 

множин [24, 52] тощо.  

На основі підходів, які використовувалися в різних роботах [1, 77, 83, 105, 

130, 147], можна сформулювати наступну загальну схему еволюційного 

алгоритму: 

− процедура кодування множини розв’язків, на якій відшукується 

оптимальний розв’язок і побудова простору кодів X ; 

− оператор побудови початкової популяції: оператор, який дозволяє 

виділити із множині X  її підмножину 0X X ; 

− оператор кроссоверу :K X X X  , що дозволяє за двома 

батьківськими перестановками побудувати нову перестановку-нащадок з 

множини X ; 

− оператор мутації :M X X ; 



30 

− критерій відбору – алгоритм, що дозволяє порівнювати розв’язки за 

якістю в рамках заданої популяції; 

− оператор селекції, що дозволяє виділяти множину пар в популяції для 

виконання кроссоверу; 

− оператор відбору, що дозволяє будувати нові популяції з множин 

батьків і нащадків; 

− умова, яка визначає припинення еволюції. 

Еволюційний алгоритм пошуку оптимального розв’язку працює 

наступним чином. На кожному кроці з номером k  формується деяка множина 

kX X  – поточна популяція. Для кожного елемента поточної популяції 

обчислюється значення критерію відбору. На початковому етапі 0X  – це 

початкова популяція, побудована за допомогою оператора побудови початкової 

популяції. Далі за допомогою оператора селекції вибирається множина пар 

поточної популяції для кроссоверу. До кожної пари з обраної множини пар 

застосовуються оператори кроссоверу і мутації, які дозволяють отримати 

множину нащадків. Для кожного нащадка також обчислюється значення 

критерію. За допомогою оператора відбору на основі обчислених значень 

критерію відбору формується нова поточна популяція 1kX   з об’єднання 

поточної популяції і множини нащадків. Нова популяція містить елементи з 

найбільшими значеннями критерію відбору. Робота алгоритму припиняється 

при виконанні умови зупинення. 

Порівняльна простота реалізації еволюційних алгоритмів для розв’язання 

конкретної задачі сприяє їхньому широкому застосуванню. Їхня 

універсальність полягає в тому, що достатньо визначити представлення 

розв’язку задачі в деякому універсальному вигляді (бінарні рядки, 

перестановки та ін.), який зветься генотипом. При цьому існує багато 

можливостей побудови гібридних алгоритмів шляхом комбінування 

еволюційних алгоритмів з іншими евристиками. Такі гібридні алгоритми 

дозволяють порівняно швидко знаходити якісні розв’язки задач великої 

розмірності [112, 116]. 
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У роботах [6, 9, 12, 22, 139, 148] проведені теоретичні дослідження 

еволюційних алгоритмів, на основі яких визначені обчислювальні схеми та 

налаштування параметрів, які найкраще підходять для тих чи інших задач, 

також наведені оцінки точності і швидкості роботи алгоритмів. 

Експериментальна розробка алгоритмів проводиться при розв’язання 

прикладних задач. Особливо широко тут використовуються гібридні методи, 

які поєднують еволюційні алгоритми, алгоритми локального пошуку і 

спеціальні алгоритми, призначені для розв’язання конкретного типу задач 

[54, 71, 72, 90]. Порівняння алгоритмів та налаштування їхніх параметрів 

здійснюється експериментальним шляхом. Для цього можна використовувати 

загальнодоступні бібліотеки тестових задач, розміщених у мережі Інтернет, такі 

як DIMACS Challenge II (http://dimacs.rutgers.edu), OR Library 

(http://mscmga.ms.ic.ac.uk/infoMtm1) та інші. 

З тих пір як еволюційні алгоритми увійшли в практику дискретної 

оптимізації наприкінці минулого століття [7, 83, 108, 140, 146], кількість робіт, 

в яких вони використовуються, неприпинно зростає. У роботах [53, 54, 94] 

описуються алгоритми на основі генетичних алгоритмів і методів локального 

пошуку. Такі гібридні алгоритми об’єднують переваги обох підходів і є 

перспективними для розв’язання багатьох задач дискретної оптимізації. 

 

 

1.7 Еволюційно-фрагментарний алгоритм 

 

 

Застосування еволюційних алгоритмів в задачах дискретної оптимізації 

викликає певні труднощі [22]. Існує багато варіантів використання цих 

алгоритмів в дискретних задачах, однак, як правило, кожен такий алгоритм 

індивідуальний і орієнтований лише на задачі певних типів. 

Основним результатом цього дослідження є метод розв’язання низки 

дискретних оптимізаційних задач еволюційно-фрагментарним алгоритмом [41-
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44, 56]. Такий підхід є універсальним для багатьох класів дискретних 

оптимізаційних задач, які допускають фрагментарну структуру розв’язків 

[36, 40]. За допомогою теорії фрагментарних структур вдалося побудувати 

фрагментарні моделі задач трасування, пакування і логічного проектування. 

Побудування фрагментарної структури задачі надає можливість 

розв’язання цієї задач не тільки із застосуванням стандартного еволюційного 

алгоритму, але й за допомогою багатьох інших наближених алгоритмів, 

наприклад, таких, як в цій роботі – локального та випадкового пошуків –, не 

змінюючи їхніх схем. 

Фрагментарний підхід, завдяки простоті формалізації нечітких вимог та 

великої кількості різноманітних обмежень, дає можливість створення систем 

підтримки прийняття рішень для таких важкоформалізованих і 

важкорозв’язних задач, як складання оптимальних розкладів, оптимальне 

розміщення об’єктів, пакування об’єктів складної форми та інших. 

Фрагментарний алгоритм, який буде більш детально описано у розділі 2, 

надає ОПР два основні механізми регулювання процесу розв’язання задачі: 1) 

упорядкування фрагментів; 2) визначення умови їхнього приєднання. Це дає 

змогу ввести нечіткі, «лінгвістичні» критерії в процес прийняття рішень, таких 

як «найкращий», «найбільш відповідний». Формалізація таких критеріїв може 

змінюватися в процесі розв’язання задачі. 

Еволюційно-фрагментарних алгоритм поєднує фрагментарний алгоритм 

та еволюційний алгоритм на перестановках, в якому оператор кроссоверу є 

геометричним [36]. Кроссовер називається геометричним, якщо в деякому 

метричному просторі нащадок, що утворюється після застосування цього 

кроссоверу до двох батьків, належить відрізку, що з’єднує батьків в цьому 

просторі [141]. У дисертації використовується кроссовер, описаний у [80], який 

є геометричним в метриці Кендалла [16]. Ряд необхідних умов геометричності 

операції було доведено у [92, 141]. 
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1.8 Висновки до розділу 1 

 

 

Задачі, що розглядаються в роботі, становлять значний інтерес у зв’язку з 

численними практичними застосуваннями в різних галузях науки, техніки, 

економіки. Більшість таких масових екстремальних задач є важкорозв’язними. 

Для пошуку наближених оптимальних розв’язків подібних задач розумно 

використовувати різного роду метаевристики. Одним з найбільш популярних 

сьогодні підходів до пошуку оптимальних розв’язків є підхід, заснований на 

застосуванні еволюційних алгоритмів. Але цей підхід не універсальний. Для 

кожного класу задач будується відповідна йому модель, для якої 

використовується свій індивідуальний еволюційний алгоритм. 

Тому доцільно розробити деяку універсальну модель для задач 

трасування, пакування і логічного проектування. Така модель дозволить 

уніфікувати підходи до пошуку наближених оптимальних розв’язків цих задач. 

В рамках цієї моделі можливе створення універсального еволюційного 

алгоритму для пошуку наближених розв’язків задач цього класу. 

Оскільки еволюційно-фрагментарні алгоритми можуть поєднувати 

нечіткість і розмитість деяких формулювань з жорсткими правилами 

упорядкування та приєднання фрагментів, в якості такої моделі в цій роботі 

пропонується фрагментарна модель. 
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РОЗДІЛ 2 

ВЛАСТИВОСТІ ФРАГМЕНТАРНИХ СТУКТУР 

 

 

Фрагментарні структури зарекомендували себе добрим інструментом при 

пошуку наближених оптимальних розв’язків низки дискретних оптимізаційних 

задач. Фрагментарні структури є узагальненням відомих комбінаторних 

конструкцій – матроїдів, які мають таку властивість: жадібні алгоритми на цих 

структурах завжди знаходять оптимальний розв’язок [87]. 

 

 

2.1 Фрагментарні структури та їхні графи. Алгоритм пошуку 

допустимих фрагментів 

 

 

Основні означення теорії фрагментарних структур, що будуть 

використовуватися у дисертації, відповідають тим, що були введені в роботах 

Козіна і Полюги [35, 36, 40, 80]. 

Означення 2.1. [35] Фрагментарною структурою ( , )X E  на скінченній 

множині X  називається сімейство її підмножин  0 1, ,..., nE E E E , де iE X , 

таке, що  , , \i i i iE E E e E E e E      . 

Елементи множини E  будемо називати допустимими фрагментами. 

Означення 2.2. [35] Одноелементні множини, які є допустимими 

фрагментами, будемо називати елементарними фрагментами. 

Означення 2.3. [35] Допустимий фрагмент (фрагмент) називається 

максимальним, якщо він не є підмножиною ні якого іншого фрагменту. 

Є очевидними наступні властивості фрагментів. 

Властивість 2.1. [34] Порожня множина є фрагментом, E . 
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Властивість 2.2. [35] Нехай 
1,

max i
i n

E M


 . Тоді в Е знайдуться елементи, 

потужності яких будуть , 1, 2, ...,0M M M  . 

У будь-якій скінченній множині X  елементи можна занумерувати. Тим 

самим дослідження фрагментарної структури на цій множині можна звести до 

дослідження фрагментарної структури на множині індексів елементів її 

фрагментів, тобто на скінченній множині натуральних чисел  1,2,..,n . 

Теорема 2.1. [35] Якщо ( , )X E  – фрагментарна структура на множині X , 

тоді для будь-якої непорожньої множині A E  існує нумерація її елементів 

 1 2, ,..., nA x x x  така, що , 1,k k n   множина  1 2, ,..., .kx x x E  

Наслідок 2.1. Будь-який допустимий фрагмент можна побудувати з 

порожньої множини, послідовно додаючи до неї елементи так, щоб на кожному 

кроці такої процедури отримана підмножина була допустимим фрагментом. 

У [35] було показано, що будь-яка фрагментарна структура може бути 

представлена у вигляді ациклічного орієнтованого графа з однією кореневою 

вершиною, яка завжди відповідає фрагменту, що є порожньою множиною, 

0E  . Інші вершини в цьому графі відповідають всім іншим допустимим 

фрагментам, і будь-які дві суміжні вершини ,i jv v  відповідають фрагментам 

,i jE E , для яких \{ }i jE E x , де x X . Приклади таких графів наведені на 

рис. 2.1. 

 

{x1, x2, x3} 

{x2} 

 

{x2, x3} 

 

{x1, x2, x3} 

{x1, x3, x6, x8} 

 

{x1, x3, x6} 

 
{x1, x3, x5} 

{x1, x3} 

 

{x1} 

{x1, x3} 

 

{x3} 

 

{x1} 

Ø Ø Ø 

Рисунок 2.1 – Приклади розмічених графів, що представляють 

фрагментарні структури 

 

{x1} 

{x1, x3} 

 

а) б) в) 
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Розглянемо тепер зворотну задачу. Встановимо, які графи можуть 

описувати фрагментарні структури. Наприклад, граф, зображений на рисунку 

2.1 (б), відповідає фрагментарній структурі з 

 1 3 1 3 1 2 3,{ },{ },{ , },{ , , }E x x x x x x x  . Графи на рис. 2.2, отримані із цього графа 

шляхом видалення однієї дуги, відповідно 1 1 3({ },{ , })x x x  та 3 1 3({ },{ , })x x x , вже 

не відповідають фрагментарній структурі з сімейством E , оскільки тоді 

існувала б неоднозначність між фрагментарною структурою та її графом. 

 

 

Змінимо розмітку цих графів так, що отримаємо графи, зображені на рис. 

2.3, які ізоморфні графам з рис. 2.2 але, при цьому, відповідають 

фрагментарним структурам з сімействами  1 2 1 3 1 2 3,{ },{ },{ , },{ , , }E x x x x x x x    

для графа (а) та  5 3 1 3 1 2 3,{ },{ },{ , },{ , , }E x x x x x x x    для графа (б). 

 

Рисунок 2.2 – Приклад ізоморфних розмічених ациклічних 

орграфів, що не відповідають фрагментарним структурам 

 

{x1, x3} 

{x3} {x1} 

{x1, x2, x3} 

Рисунок 2.3 – Приклад ізоморфних розмічених ациклічних 

орграфів, що відповідають ізоморфним фрагментарним структурам 
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Будемо називати фрагментарні структури, що описуються ізоморфними 

графами, ізоморфними. 

Означення 2.4. Допустимим графом називається нерозмічений орграф з 

одним джерелом, який відповідає деякому класу ізоморфних фрагментарних 

структур. 

Лема 2.1. Якщо нерозмічений орграф з одним джерелом є допустимим, 

тоді: 1) джерело є кореневою вершиною; 2) цей орграф є ациклічним; 3) для 

будь-якої вершини цього графу всі орієнтовані шляхи (шляхи) від кореня до 

цієї вершини мають однакову довжину; 4) напівстепінь заходу будь-якої 

вершини не перевершує цю довжину. 

Доведення. Перше, друге і третє твердження витікають безпосередньо з 

процедури побудови графа. Кожний фрагмент утворюється з пустої множини, 

тому існує шлях від джерела до кожної вершини, тобто джерело є кореневою 

вершиною. Додавання дуги до вершини відповідає додаванню одного елемента 

до відповідного цій вершині фрагмента і отриманню наступного фрагмента. 

Таким чином, кількість дуг у будь-якому шляху від кореня до заданої вершини 

завжди однакова. Звідси витікає, що, довжина шляху від кореня до заданої 

вершини визначає потужність фрагмента цієї вершини. Дуга напрямлена 

завжди від вершини з початковим фрагментом до вершини з похідним 

фрагментом, тобто не існує шляху, який би привів до початкової вершини. Це 

означає, що граф є ациклічним. 

Доведемо четверте твердження. Нехай вершині jv  відповідає фрагмент 

1
{ , ..., }

kj j jE x x . Оскільки, для будь-якої попередньої суміжної вершини шлях 

від кореня на одиницю менший, то вона відповідає фрагменту, потужність 

якого на одиницю менша і який можна отримати видаленням із jE  деякого 

елемента. Існує k  способів видалити один елемент із множини потужністю k . 

Тому кількість попередніх суміжних вершин не може бути більше ніж k , тобто 

напівстепінь заходу вершини jv  має бути не більше ніж k . Лему доведено. 
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Будемо називати нерозмічений орграф з одним джерелом, яке є коренем, 

нерозмічений орграфом з однією кореневою вершиною. 

На рис. 2.4 зображені нерозмічені ациклічні орграфи з однією кореневою 

вершиною, які не є допустимими. Граф 2.4 (а) не задовольняє першій умові 

леми 2.1, тому що два шляхи від кореня до стоку графа мають різну довжину. 

Граф 2.4 (б) не відповідає другій умові – всі шляхи від кореня до стоку графа 

мають довжину 2, а напівстепінь заходу стока дорівнює 3, тобто є більшою ніж 

довжина шляхів. 

 
 

Розглянемо скінченну множину  1 2, ,..., mX x x x , потужність якої 

X m . Кожній підмножині A X  можна співставити точку в просторі  

 1 1, ,..., m

m m R    , де 
1,  якщо ;

0,  якщо .

i

i

i

x A

x A



 


. 

Будемо розглядати точки   1 1, ,...,m m    як вершини орієнтованого 

графа, причому з вершини, що відповідає множині 1A , виходить дуга до 

вершини, що відповідає множині 2A , в тому і тільки в тому випадку, коли 

1 2 2 1 і \ 1A A A A  . 

Двійковий m -вимірний куб [66] має одне джерело, яке є коренем, і один 

сток та визначає впорядкований булеан, тобто відповідну діаграму Гассе [4]. На 

б) а) 

Рисунок 2.4 – Приклад нерозмічених ациклічних орграфів, які не 

відповідають фрагментарним структурам 
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рис. 2.5 зображені орієнтовані гіперкуби розмірностей 2 і 3 розмічені так, що 

відповідають діаграмам Гассе. 

 

 

Наступна лема надає необхідну умову того, нерозмічений орграф з одним 

джерелом є допустимим. 

Лема 2.2. Для того, щоб нерозмічений орграф з одним джерелом був 

допустимим необхідно, щоб він був підграфом деякого орієнтованого 

гіперкуба. 

Доведення. Фрагментарні структури є частково упорядкованими 

множинами, отже, можуть бути представлені діаграмами Гассе, які, у свою 

чергу, є підграфами гіперкубів. Лему доведено. При цьому автоматично 

виконуються умови леми 2.1. 

Будемо називати граф, для якого виконується умова леми 2.2, підграфом 

гіперкуба. 

Оскільки допустимий граф відповідає класу ізоморфних фрагментарних 

структур  ,X E , то він визначає структуру сімейства підмножин 

 0 1 0, ,..., , де ,n iE E E E E X E   . Очевидно, що потужність множин X  цих 

ізоморфних фрагментарних структур не менша за потужність об’єднання всіх 

допустимих фрагментів, тобто 1| | | |n

i iX E . Тоді, підібравши відповідну 

розмітку, за допустимим графом можна визначити мінімальну потужність для 

множин X , яка дорівнює 1| |n

i iE . 

(0,1,1) (1,1,1) 

(1,1,0) 

(1,0,0) (0,0,0) 

(0,0,1) 

(0,1,0) 

(1,0,1) 

x 

y 

z 

(1,0) (0,0) 

(0,1) (1,1) 

x 

y 

Рисунок 2.5 – Діаграми Гассе на гіперкубах розмірностей 2 і 3 
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Означення 2.5. Будемо називати мінімальну потужність N  множин X  

розмірністю допустимого графа та відповідних йому ізоморфних 

фрагментарних структур, 

min 1| | | |n

i iN X E  . 

Будемо називати гіперкуб розмірності N  достатнім гіперкубом даного 

допустимого графа. 

В простих випадках розмірності допустимих графів можна знайти 

методом перебору. Приклади графів з визначеними розмірностями: на рис. 

2.1 (а) 5N  ; на рис. 2.1 (б, в) 3N  ; на рис. 2.3 3N . 

Будемо називати гіперкуб мінімальної розмірності, підграфом якого є 

заданий допустимий граф, необхідним гіперкубом. Очевидно, що розмірність 

достатнього гіперкуба допустимого графа не менша за розмірність його 

необхідного гіперкуба. 

Розглянемо приклад, коли необхідний і достатній гіперкуби допустимого 

графа мають різні розмірності. Орграф на рис. 2.6 (а) можна вписати в 

орієнтований квадрат (гіперкуб розмірності 2), але з двох елементів не можливо 

побудувати допустиму розмітку для цього графа. З трьох елементів – можливо. 

Розмітка орграфа на рис. 2.6 (б) ілюструє це твердження. Тому розмірність 

достатнього гіперкуба для графа 2.6 (а) дорівнює 3, тобто достатнім гіперкубом 

для відповідного класу фрагментарних структур є куб. 

 

 

{x
1
, x

3
} 

{x
2
} {x

1
} 

 

Рисунок 2.6 – Орграфи: (а) нерозмічений, що відповідає класу 

фрагментарних структур розмірності 3, (б) розмічений, що 

відповідає фрагментарній структурі 

а) б) 
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Як було показано раніше не будь-яка розмітка допустимого графа 

утворює граф, що відповідає фрагментарній структурі. Розглянемо умови за 

яких розмічений граф описує деяку фрагментарну структуру. 

Означення 2.6. Дві вершини ,k jv v  розміченого орграфа з одним 

джерелом, які відповідають множинам ,k jE E , таким що та | \ | 1k j j kE E E E  , 

будемо називати послідовними, причому 
jv  слідує за kv . 

Наступна теорема надає критерій того, що розмічений орграф з одним 

джерелом описує фрагментарну структуру. 

Теорема 2.2. Розмічений орграф з одним джерелом, яке позначене 

порожньою множиною, однозначно визначає фрагментарну структуру ( , )X E , 

якщо виконуються наступні дві умови: 

1) будь-яка дуга графа з’єднує тільки послідовні вершини, і напрям дуги 

збігається з напрямом слідування вершин; 

2) будь-які дві послідовні вершини графа з’єднані між собою дугою за 

напрямом слідування цих вершин. 

Доведення. Перше твердження (необхідна умова) випливає з наслідку 2.1 

та з процедури побудови графа, при якій дуги з’єднують тільки послідовні 

вершини. 

Доведемо друге твердження (достатню умову): якщо дві вершини ,k jv v  – 

послідовні, тоді існує такий елемент , деj je E E E  , що 

{ }, деj k kE E e E E   , тобто вершини ,k jv v  мають бути з’єднані дугою. 

Теорему доведено. 

Будемо називати розмітку орграфа з одним джерелом, яка задовольняє 

обидві умови теореми 2.2, допустимою розміткою. 

Наступна теорема формулює достатню умову за якої нерозмічений 

орграф з одним джерелом є допустимим графом. 

Теорема 2.3. Якщо для нерозміченого орграфа з одним джерелом 

можливо побудувати допустиму розмітку, тоді цей орграф є допустимим 

графом. 
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Доведення. Допустима розмітка – це така розмітка орграфа, при якій 

задовольняються обидві умови теореми 2.2. Перша умова теореми 2.2 для 

розмічених орграфів узгоджується з лемою 2.2 для нерозмічених орграфів, 

оскільки орграф, що задовольняє цій умові є підграфом деякого орієнтованого 

гіперкуба. Друга умова виокремлює з множини підграфів гіперкубів допустимі 

графи. Теорему доведено. 

Нехай є допустимий граф, для якого побудовано допустиму розмітку. 

Якщо при цьому найбільший індекс елементів множини X , які утворюють 

розмітку, дорівнює розмірності достатнього гіперкуба цього допустимого 

графа, то будемо говорити, що ця розмітка – мінімальна. 

Приклади розміток допустимих графів: розмітки на рис. 2.2 не є 

допустимими; на рис. 2.1 (а) та рис. 2.3 (б) – розмітки допустимі, але не є 

мінімальними; на рис. 2.1 (б, в), рис. 2.3 (а) та рис. 2.6 (б) – розмітки мінімальні. 

Всі підграфи гіперкубів розмірністю менше трьох (тобто точки, відрізка і 

квадрата) є допустимими графами, в цьому легко переконатися: на рис. 2.7 (а, б, 

в, г, д) зображені всі такі підграфи. 

 
 

Граф на рис. 2.7 (ґ), хоча і є підграфом квадрату, відповідає 

фрагментарній структурі розмірністю 3. Якщо дві його вершини, суміжні з 

кореневою, позначити через 1{ }x  та 2{ }x , тоді, щоб побудувати допустиму 

розмітку, остання вершина має бути позначена множиною, яка складається з 

двох елементів: 1x  і будь-якого, окрім 2x . У квадрата (рис. 2.7 (д)), якщо дві 

його вершини, суміжні з кореневою, позначити через 1{ }x  та 2{ }x , розмітка 

стока визначається однозначно, це 1 2{ , }x x . Це означає, що розмітки шляхів до 

а) б) в) г) ґ) д) 

Рисунок 2.7 – Допустимі графи розмірностей 0 (а), 1 (б), 

2 (в, г, д), 3 (ґ) 
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однієї вершини обмежені множиною цієї вершини (див. рис. 2.1 (в)). Звідси 

випливає наступна 

Лема 2.3. Будь-яке орієнтоване дерево є допустимим графом. 

Доведення. Оскільки орієнтоване дерево не має вершин з напівстепенями 

заходу більше одного, то розмітки вершин його різних гілок необмежені, і при 

їх побудові можна скільки завгодно добавляти елементи до множини X . Тобто, 

завжди можна отримати допустиму розмітку, а це означає, що граф – 

допустимий. Лему доведено. Крім того, це означає, що орієнтовані дерева є 

підграфами орієнтованих гіперкубів. 

За рис. 2.7 можна підрахувати кількість неізоморфних фрагментарних 

структур для малих розмірностей (0 – 3). Результат наведено у табл. 2.1. Існує 

один допустимий граф (рис. 2.7 (а)) розмірності нуль. Це – точка, яка відповідає 

єдиній фрагментарній структурі  ,{ }  . Також існує один допустимий граф 

(рис. 2.7 (б)) розмірності один. Якщо розмірність достатнього гіперкуба 

дорівнює двом, існує три неізоморфних фрагментарних структури, яким 

відповідають допустимі графи на рис. 2.7 (в, г, д). 

 

Таблиця 2.1 – Кількість фрагментарних структур розмірностей 0 – 3. 

Розмірність фрагментарних структур, N  0 1 2 3 

Кількість 

фрагментарних 

структур 

неізоморфних  1 1 3 19 

разом з ізоморфними  1 1 4 66 

 

Для допустимого графа розмірності нуль можлива тільки одна допустима 

розмітка, для допустимого графа розмірності один можлива тільки одна 

мінімальна розмітка. Тому кількість неізоморфних фрагментарних структур і 

загальна кількість фрагментарних структур цих розмірностей однакові. 

Загальна кількість фрагментарних структур розмірності два дорівнює чотири, 

тобто на один більше ніж кількість неізоморфних фрагментарних структур. Це 

пояснюється тим, що для графа 2.7 (г) можна побудувати мінімальну розмітку 

двома способами, які зображені на рис. 2.8. 
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Кількість фрагментарних структур розмірності три була підрахована за 

допомогою комп’ютерної програми. Зазначимо, що другий рядок табл. 2.1 – 

послідовність «1, 1, 3, 19» – збігається з початком послідовності A001035 [154] 

(N. J. A. Sloane), яка означає кількість частково впорядкованих множин з n  

розмічених елементів. 

На рис. 2.9 зображено підграф гіперкуба розмірності три, тобто куба, 

який не є допустимим графом. Позначимо три вершини цього графа, які 

суміжні з кореневою, як показано на рисунку, через 1{ }x , 2{ }x та 3{ }x . Сток куба 

має бути позначений множиною потужності три. 

 

 
 

Оскільки існують шляхи до стоку, які проходять через три вже позначені 

вершини, то розмітка стоку має бути 1 2 3{ , , }x x x . Ця обставина визначає 

розмітки решти вершин так, як показано на рис. 2.9. Побудована розмітка 

задовольняє першу умову теореми 2.3, але не задовольняю другу умову цієї 
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Рисунок 2.8 – Допустимі розмітки ізоморфних орграфів 

розмірності 2 
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Рисунок 2.9 – Підграф гіперкуба розмірності 3, який не є допустимим 

графом 



45 

теореми, тобто не є допустимою. При допустимій розмітці мають існувати дуги 

між послідовними вершинами 2{ }x  і 2 3{ , }x x , та 1{ }x  і 1 2{ , }x x . Оскільки всі 

розмітки, що задовольняють необхідну умову леми 2.2, еквівалентні 

побудованій з точністю до позначення вершин, суміжних з кореневою, тоді для 

цього графа неможливо побудувати допустиму розмітку. Отже, цей граф не є 

допустимим. 

Будемо називати вхідним підграфом вершини v  підграфа гіперкуба такий 

граф, що складається тільки з усіх шляхів від кореня до цієї вершини v , а 

вихідним підграфом вершини v  – граф, що складається тільки з усіх шляхів, що 

виходять із цієї вершини. Підграф заданого підграфа гіперкуба, який 

складається тільки з усіх шляхів від кореневої вершини, які мають довжину l , 

назвемо підграфом l -го ярусу, а кінцеві вершини цих шляхів – вершинами l -го 

ярусу. 

Сформулюємо наступні властивості допустимих графів. 

Теорема 2.4. Якщо граф є допустимим, тоді виконується будь-яка з трьох 

наступних умов: 

− всі його вхідні підграфи є допустимими; 

− всі його вихідні підграфи є допустимими; 

− підграф кожного його ярусу є допустимим. 

Доведення. Перше твердження: вхідний підграф вершини jv  відповідає 

фрагментарній структурі, яка утворюється з початкової видаленням всіх 

фрагментів, які не є підмножинами фрагмента jE  вершини jv . Отже, він є 

допустимим. 

Друге твердження: вихідний підграф вершини jv  відповідає 

фрагментарній структурі, яка утворюється з початкової шляхом редукції. Тобто 

спочатку видаляються всі фрагменти, які не містять множину jE , потім k  

фрагментів, що залишилися, перетворюються наступним чином 

\ , 1,i i jE E E i k  . Таким чином, вихідний підграф вершини jv  є допустимим. 
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Третє твердження: підграф l -го ярусу відповідає фрагментарній 

структурі, яка утворюється з початкової видаленням всіх фрагментів 

потужності більше ніж l . Отже, він є допустимим. Теорему доведено. 

Наслідок 2.2. Якщо між двома вершинами допустимого графа існує шлях, 

тоді множина всіх шляхів між цими двома вершинами утворює допустимий 

граф. 

Доведення. Побудуємо вихідний граф першої вершини. Цей граф містить 

другу вершину та, згідно з умовою 2 теореми 2.4, є допустимим. З цього графа 

побудуємо вхідний граф другої вершини. Отримаємо граф, який складається 

тільки з шляхів між заданими вершинами, і, згідно з умовою 1 теореми 2.4, є 

допустимим. Наслідок доведено. 

Означення 2.7. Повною фрагментарною структурою ( , )X E , де 

 1 2, ,..., та 1,n iE E E E i n E X    , X  – скінченна множина, називається 

структура, у якої 
1

n

i

i

E X


 . 

З цього означення випливає, що розмірність повної фрагментарної 

структури дорівнює потужності множини X . 

Означення 2.8. Повним фрагментом фрагментарної структури ( , )X E  

будемо називати допустимий фрагмент, який дорівнює множині X . 

Очевидно, що повний фрагмент може міститися тільки в повній 

фрагментарній структурі. 

Властивості повних фрагментів. 

Властивість 2.3. Повний фрагмент є максимальним. 

Властивість 2.4. У фрагментарній структурі ( , )X E  може бути тільки один 

повний фрагмент. 

Властивість 2.5. Достатня умова повної фрагментарної структури. Якщо 

фрагментарна структура містить повний фрагмент, тоді вона повна. 

Кількість дуг графа, що відповідає повній фрагментарній структурі 

( , )X E , не менша ніж m , де m X . Якщо повна фрагментарна структура 
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містить повний фрагмент, тоді її граф має найдовший можливий шлях, довжина 

якого дорівнює m , і розмірність графа також дорівнює m . На рис. 2.3 (а) 

зображений граф, який відповідає повній фрагментарній структурі, на рис. 

2.1 (б) – граф, що відповідає повній фрагментарній структурі з повним 

фрагментом. 

Кожний сток допустимого графа відповідає максимальному фрагменту 

відповідної фрагментарної структури. Кількість стоків дорівнюєть кількості 

максимальних фрагментів. Очевидно, що множину X  можна отримати 

об’єднанням всіх максимальних фрагментів. Нехай граф має s  стоків, тоді 

1 j

s

j iX E , де , 1,
jiE j s , всі максимальні фрагменти графа. Відповідно, 

розмірність графа є 1| |
j

s

j iN E . 

Якщо фрагментарна структура ( , )X E  є булеаном, тоді її граф має всі 

можливі вершини, тобто є орієнтованим гіперкубом розмірності | |X . 

В роботі Козіна, Кривцун [40] був наведений фрагментарний алгоритм 

побудови максимального за включенням фрагменту, який є "жадібним" 

алгоритмом на фрагментарній структурі: 

а) елементи множини X  лінійно упорядковуються; 

б) на початковому кроці 0k   вибирається порожня множина 0 ;X   

в) на кроці з номером 1k   вибирається перший по порядку елемент 

\ ,kx X X  такий, що   ;kX x E  

г) алгоритм закінчує роботу, якщо на черговому кроці не вдалося знайти 

елемент \ kx X X  з потрібною властивістю. 

Результат цього алгоритму визначається заданим лінійним порядком на 

множині X . Таким чином, будь-який максимальний фрагмент може бути 

описаний деякою перестановкою елементів множини X. Нехай A E , x X . 

Умова, при якій  A x E , називається умовою приєднання елемента x . 

Твердження 2.1. Якщо час, необхідний для перевірки умови приєднання 

на кроці в), обмежений константою, тобто є (1)O , тоді часова складність даного 
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фрагментарного алгоритму є 2( )O n , де n  – кількість елементів множини X . 

Таким чином, якщо існує алгоритм поліноміальної складності за числом 

елементів множини X  для перевірки умови приєднання, тоді задача побудови 

максимального фрагмента розв’язується за поліноміальний час. 

Доведення. Щоби для кожного з n  елементів множини X  перевірити 

умову приєднання до вже побудованого фрагменту, довжина якого не більша 

ніж , | |n n X , потрібно виконати не більше ніж 2сn  перевірок, де с  – деяка 

константа, незалежна від n . Якщо ж час виконання перевірки умови 

приєднання є (1)O , тоді час роботи всього алгоритму є 2( )O n .■ 

Означення 2.9. [35] Впорядкованою фрагментарною структурою на 

множині 1 2{ , ,..., }nX x x x  будемо називати сімейство E  послідовностей 

  
1 2
, ,...,

ki i ix x x  елементів множини X  таких, що, якщо  
1 2
, ,...,

ki i ix x x E , то і 

будь-яка її початкова підпослідовність  
1 2
, ,..., , 

ki i ix x x m k , також належить 

до E . Відповідно, елементи впорядкованої фрагментарної структури будемо 

називати впорядкованими фрагментами. 

У [35] була доведена терема про кількість впорядкованих фрагментарних 

структур на множині потужності n , яка визначається наступним рекурентним 

співвідношенням: 

 0 11, 1 , 1,2,...
n

n nГ Г Г n   
 

Впорядкованим фрагментарним структурам відповідають орієнтовані 

кореневі дерева. На рис. 2.10 наведені нерозмічені дерева для максимальних 

впорядкованих фрагментарних структур на множинах потужностей 0,1, 2, 3n  . 

В загальному випадку дерево, що відповідає максимальній впорядкованій 

фрагментарній структурі розмірності n , на i -му ярусі ( 0,i n ) містить 

!

( )!




i
n

n
A

n i
 вершин із n i  напівстепенями виходу, отже має !n  кінцевих 

вершин.  
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Будь-який граф, який є піддеревом дерева такого типу, також відповідає 

деякій впорядкованій фрагментарній структурі. Висота графа дорівнює 

розмірності впорядкованої фрагментарної структури, тобто | |X , а кількість 

шляхів від кореня (або кількість вершин без кореневої) – кількості 

впорядкованих фрагментів цієї структури. 

Фрагментарний алгоритм, наведений вище, окрім того, що визначає 

деякий максимальний фрагмент у фрагментарній структурі, ще й описує деяку 

впорядковану послідовність у впорядкованій фрагментарній структурі. 

Означення 2.10. [35] Фрагментарна структура оптимізаційної задачі має 

властивість досяжності, якщо серед оптимальних розв’язків будь-якої 

індивідуальної задачі присутній допустимий фрагмент. 

Означення 2.11. [35] Фрагментарний алгоритм має властивість 

досяжності, якщо існує таке упорядкування елементарних фрагментів, для 

якого цей алгоритм призводить до оптимального розв’язку задачі. 

Зваженою фрагментарною структурою будемо називати таку 

фрагментарну структуру ( , )X E , для якої задана функція : E R  . Значення 

цієї функції   M  на множині M  будемо називати вагою множини M . 

Велика кількість практично важливих задач дискретної оптимізації, які є 

NP-складними, можуть бути зведені до задачі пошуку максимального 

фрагмента на зваженій фрагментарній структурі. Такими задачами є задача про 

рюкзак, задача комівояжера, задачі розкрою та пакування, задача про покриття 

n = 0 

n = 1 

Рисунок 2.10 – Нерозмічені дерева для максимальних 

впорядкованих фрагментарних структур на множинах 

потужностей 0,1, 2, 3n  . 

 

n = 2 

n = 3 
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множини, задачі реберного покриття графів, задачі теорії розкладів і ряд інших 

класів задач дискретної оптимізації [3, 11, 18-20, 75, 81, 86, 95]. 

Як було показано у [35] на відміну від матроїдів і ґрідоїдів на зважених 

фрагментарних структурах жадібний алгоритм у загальному випадку не будує 

максимальний за включенням допустимий фрагмент мінімальної ваги. Однак 

цей алгоритм може розглядатися як евристичний для відшукання наближених 

розв’язків задачі. 

Під фрагментарними моделями будемо розуміти математичні моделі на 

фрагментарних структурах, які будують пряме і зворотне перетворення 

простору оригіналів, тобто розв’язків задачі, у простір відображень, тобто 

максимальних фрагментів. 

 

 

2.2 Фрагментарна модель одновимірної множинної задачі пакування 

 

 

Сформулюємо одновимірну (лінійну) множинну задачу пакування в 

наступній геометричній інтерпретації. 

Нехай надана множина довжин, 1 2, , , TL L L , та існує необмежена 

кількість одновимірних контейнерів, які є відрізками якоїсь з довжин 

, 1,jL j T . Також є скінчена множина P  з n  відрізків, довжини яких є 

1 2{ , , , }nl l l . Довжина найдовшого з відрізків з множини P  не більше 

найдовшої з довжин , 1,jL j T . Відрізки з множини P  потрібно «упакувати» 

(рис. 2.11) у відрізки-контейнери, так щоб при цьому виконувалися наступні 

умови: 

− всі відрізки з множини P  повинні бути упаковані в контейнери; 

− відрізки, що знаходяться всередині контейнера, не можуть 

перекриватися; 
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− відрізки, що знаходяться всередині контейнера, не повинні виходити 

за межі контейнера. 

 

 

 

Візьмемо кількість n  відрізків, що необхідно упакувати, в якості верхньої 

оцінки , 1,iN i T , кількості одномірних контейнерів кожної довжини, тобто 

1 2 TN N N n    . 

Введемо наступні змінні: 

1,  якщо - й відрізок входить до - го контейнера - ї довжини,

0   в іншому випадку,
ijk

i k j



 


 

де 1, , 1, , 1,i n j T k n   . 

Ознака використання k -го контейнера j -ї довжини, 1,k n , 1,j T : 

1

1,   якщо  0;

0   в  іншому  випадку.

n

ijk

ijk

x
f 




 




 

Для кожного k -го контейнера j -ї довжини визначимо набір додатних 

чисел , де 2,
sm jky s S , 1,k n , 1,j T , jkS  – кількість відрізків упакованих до 

цього контейнера. Число 
smy  є координатою лівої границі sm -го відрізку, 

упакованого до k -го контейнера j -ї довжини, відносно лівої границі цього 

контейнера. Тут sm  приймає значення всіх таких i  ( 1,i n ), для яких 1ijkx   для 

даної пари ( , )j k . Для всіх контейнерів 
1

0my  . Таким чином, допустимий 

розв’язок задачі можна надати набором пар 
1{( , )}n

ijk i iy 
. 

L1 L1 

Рисунок 2.11 – Приклад одномірного множинного пакування 

L2 
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Тепер формалізуємо два обмеження задачі. Кожен відрізок з множини P  

має бути упакованим: 

1 1

1, 1,
T n

ijk

j k

i n
 

  . 

Відрізки, що знаходяться всередині k -го контейнера ( 1,k n ) j -ї 

довжини ( 1,j T ), не можуть перекриватися, тобто для пари ( , )j k  такої, що 

1jkf  , виконуються нерівності: 

1 1 1
, 2, , 0

s s sm m m jk my l y s S y
 
    .    (2.1) 

Сумарна довжина відрізків, упакованих до k -го контейнера довжини jL , 

має бути не більше, ніж ця довжина: 

1

, 1, , 1,
n

i ijk j

i

l L k n j T


   .    (2.2) 

Ціль задачі – знайти таке пакування, щоб невикористана довжина всіх 

використаних контейнерів була найменшою, тобто цільова функція є такою: 

1 1 1

min
T n n

j jk i

j k i

F L f l
  

     . 

Якщо кількість контейнерів дорівнює одиниці, то ця задача зводиться до 

цілочислової задачі про пакування рюкзака, яка є NP-складною. Оскільки 

множинна задача є не менш складною, то вона також відноситься до NP-

складних задач [15]. У [138] аналізуються різні наближені алгоритми для 

спрощеного варіанту цієї задачі, в якому всі контейнери однакового типу. 

Більшість таких алгоритмів засновані на методі гілок і меж. 
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Фрагментарна модель задачі. В якості елементарних фрагментів оберемо 

елементи множини P . Для побудови допустимих фрагментів пропонується 

наступний алгоритм і правила приєднання: 

1) всі елементарні фрагменти впорядковуються випадковим чином: 

1 2
( , , , )

ni i il l l , будується випадкова послідовність з n T  контейнерів 

1 2
( , , , )

n Tj j jL L L


, r  – номер поточного елементарного фрагменту, k  – номер 

поточного контейнера. На початку 1k r  ; 

2) в якості k -го контейнера обирається черговий контейнер з 

послідовності, для якого виконується умова k rL l , після чого 

3) на r -му кроці: 

3.1) якщо номер r  не більше ніж ni , з послідовності вибирається 

елементарний фрагмент з номером r  та довжиною rl ; 

3.1.1) якщо контейнер порожній, фрагмент вкладається у 

контейнер з самого початку, тобто 0ry  , та обчислюється значення крайньої 

правої координати k rY l  цього відрізка. Обчислюється довжина k , що 

залишилася вільною у контейнері, k k rL l   . Номер кроку збільшується на 

одиницю, 1r r  , відбувається перехід до пункту 3; 

3.1.2) якщо контейнер не порожній, тоді перевіряється умова 

r kl   : 

3.1.2.1) якщо умова виконується, фрагмент rl  додається в 

контейнер, так що його початок збігається з кінцем попереднього 

елементарного фрагмента, r ky Y . Після цього обчислюються нове значення 

k k rl     і нове значення крайньої правої координати k r rY y l   останнього 

відрізка. Номер кроку збільшується на одиницю, 1r r  , відбувається перехід 

до пункту 3; 

3.1.2.2) якщо умова не виконується, значення r  не 

змінюється, значення k  збільшується на одиницю, 1k k  , і відбувається 

перехід до пункту 2; 
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3.2) якщо номер r  більше ніж 
ni , алгоритм припиняє роботу. 

Твердження 2.2. Оскільки наведений алгоритм дозволяє для будь-якої 

перестановки з відрізків множини P  обрати будь-яку допустиму послідовність 

типів контейнерів, побудована фрагментарна модель має властивість 

досяжності. 

 

 

2.3 Фрагментарна модель множинної задачі плоского прямокутного 

розкрою 

 

 

Проблема використання метаевристик для різних варіантів задач 

прямокутного розкрою розглядалася в численних наукових публікаціях. 

Генетичний алгоритм використовувався у [55] для гільйотинного розкрою, при 

цьому розв’язок кодувався двома хромосомами: в 1-й зберігалися порядкові 

номери заготовок, у 2-й – ознаки повороту на 90 градусів. В [79] для отримання 

різних розв’язків з однієї хромосоми використовувалися різні декодери, тобто 

правила, що відновлюють фізичний розв’язок (наприклад, карту розкрою) за 

інформацією, закодованою у хромосомі. Великий внесок у розвиток методів 

розкрою, заснованих на генетичних алгоритмах, зроблений співробітниками 

Уфимської математичної школи Е. О. Мухачьової [70]. Зокрема, для 

розв’язання задач розкрою-упаковки на основі метаевристики «Пошук із 

заборонами» у [26] було розроблено процедури декодерів і використовував 

додаткові функції оцінки розв’язків. Мультиметодний генетичний алгоритм 

застосовувався для ортогональної упаковки в [88]. 

Гібридний еволюційний алгоритм для задачі двовимірної упаковки, 

представлений в [121], на етапі еволюції використовує три оператора мутації і 

два типи функцій оцінки якості розв’язку. Отриманий на цьому етапі розв’язок 

потім використовується в якості початкового наближення для поліпшення 

розв’язку за допомогою дерева пошуку. Ґонкальвес [109] запропонував 
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гібридний генетичний алгоритм для упаковки великої кількості дрібних 

прямокутників, який комбінує процедуру розміщення з генетичним 

алгоритмом, заснованому на застосуванні випадкових ключів. 

Розглянемо двовимірну множинну задачу пакування, як задачу 

прямокутного розкрою в наступній постановці: нехай задана множина 

1{( )}T

j j jH W   типів прямокутних матриць-основ, де ,j jH W  – додатні цілі числа 

– висота і ширина матриці-основи j -го типу. Кількість матриць-основ кожного 

типу необмежена. Також задана скінчена множина 1 2{ , , , }nR r r r  

прямокутних заготовок. Заготовка ir  представлена парою ( , )i ih w , де ih  і iw  – 

висота і ширина i -ої заготовки, які також виражаються додатними цілими 

числами. При цьому виконується умова: для будь - якого  , {1, , }i i n , існує  

, {1, , }j j T , таке, що  іi j i jw W h H  . Потрібно розмістити прямокутні 

заготовки з множини R  на матрицях-основах (рис. 2.12) з дозволом повороту 

на 90°. 

 

Розв’язок допустимий, якщо: 

− всі заготовки з множини R  розміщені на матрицях-основах; 

− заготовки можуть перетинатися між собою лише по границях; 

− заготовки не виходять за межі матриці-основи. 

H2 

W1 

W2 

H1 

W1 

H1 

Рисунок 2.12 – Приклад карти плоского прямокутного розкрою з 

основами різних типів 
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Потрібно розмістити прямокутні заготовки на матрицях-основах таким 

чином, щоби площа частини основи, не зайнята заготовками (не забарвлена 

площа на рис. 2.12), була мінімальною. 

Допустимий розв’язок задачі можна надати набором трійок 
1{( , , )}n

ijk i i it l 
, 

елементи яких визначаються наступним чином: 

1,  якщо -а заготовка входить до покриття ї основи  -го типу ,

0,  якщо -а заготовка не входить до покрття ї основи  -го типу,
ijk

i k j

i k j



 


 

,i it l  – відповідно координати лівого верхнього кута заготовки відносно 

лівого верхнього кута матриці-основи. 

Нехай n  – апріорна оцінка кількості матриць-основ будь-якого типу, 

тобто, 1 2 Tn n n n    . 

Ознака використання k -ої матриці-основи j -го типу: 

1

1,   якщо  0,

0   в  іншому  випадку,

n

ijk

ijkf







 




 

де 1, , 1,j T k n  . 

Формалізуємо наступні обмеження. Кожна заготовка має бути розміщена 

на деякій матриці-основі: 

1 1

1
T n

ijk

j k


 

 , 1,i n . 

Сумарна площа заготовок, розміщених на k -ій матриці-основі j -го типу, 

має бути не більше, ніж площа цієї матриці-основи:  

1

n

i ijk j

i

s S


 , 1, , 1,k n j T  , 

де i i is h w   — площа i -ї заготовки; 
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j j jS H W   — площа матриці-основи j -го типу. 

Два обмеження, пов’язаних з координатами – умови неперетинання 

заготовок і того, що вони не виходять за рамки матриці-основи, наведені у [80] 

при формалізації задачі прямокутного цілочислового розкрою. 

Цільова функція: 

1 1 1

min
T n n

j jk i

j k i

F S f s
  

     . 

Покажемо, що дана задача може бути представлена, як задача на 

фрагментарній структурі. 

Фрагментарна модель задачі. Кожний елемент множини R  утворює два 

елементарних фрагмента, які відрізняються між собою поворотом на 90°. Для 

побудови допустимих фрагментів пропонуються наступний фрагментарний 

алгоритм і правила приєднання: 

1) всі 2n  елементарних фрагментів впорядковуються випадковим чином, 

будується випадкова послідовність з n T  матриць-основ, r  − номер поточного 

елементарного фрагменту, k  − номер поточної матриці-основи. На початку 

1k r  ; 

2) в якості k -ї матриці-основи обирається чергова матриця-основа з 

послідовності, для якої виконуються умови іr k r kw W h H  , після чого 

3) на r -му кроці: 

3.1) якщо послідовність елементарних фрагментів не порожня, 

обирається наступний фрагмент, його дубль видаляється з послідовності. Далі: 

3.1.1) якщо поточна матриця-основа порожня, фрагмент 

розміщується у правому верхньому куті. Номер кроку збільшується на 

одиницю, 1r r  , відбувається перехід до пункту 3; 

3.1.2) якщо матриця-основа не порожня, тоді перевіряється 

умова, чи не перетинається фрагмент з уже розміщеними заготовками та 

межами матриці-основи: 
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3.1.2.1) якщо умова виконується, фрагмент розміщується на 

матриці-основі. Принцип вибору місця розміщення iTop-Right. Номер кроку 

збільшується на одиницю, 1r r  , відбувається перехід до пункту 3; 

3.1.2.2) якщо умова не виконується, значення r  не 

змінюється, значення k  збільшується на одиницю, 1k k  , і відбувається 

перехід до пункту 2; 

3.2) якщо послідовність елементарних фрагментів порожня, 

алгоритм припиняє роботу. 

Цей алгоритм будує допустимий розв’язок за n  кроків. Перевірка умови 

3.1.1) займає часу не більше, ніж 2( )O n . Отже, цей фрагментарний алгоритм є 

ефективним. 

Твердження 2.3. Оскільки наведений алгоритм дозволяє для будь-якої 

перестановки із заготовок множини P  для будь-якої їхньої орієнтації обрати 

будь-яку допустиму послідовність типів матриць-основ, побудована 

фрагментарна модель має властивість досяжності. 

Правило iTop-Right, як і правило Top-Right, відноситься до евристик, що 

визначають вільний простір на матриці-основі найбільш відповідний для 

розміщення деякого прямокутника за наданих умов задачі [142]. На рис. 2.13 

наведені приклади розміщення прямокутника за правилом Top-Right (2.13, а) та 

за правилом iTop-Right (2.13, б). 

За правилом Top-Right поточний прямокутник спочатку розташовується в 

допустимій позиції на матриці-основі (позиція у лівому нижньому куті на рис. 

2.13, а), а потім по черзі пересувається вгору і вправо. Тобто прямокутник 

рухається вгору доти, поки не зустріне перешкоду. Тоді він рухається вправо, 

так само, до перешкоди. Таким чином, рухаючись або вгору, або вправо, і 

змінюючи напрям тільки, коли рух в поточному напрямку більше не можливий, 

прямокутник досягає кінцевої позиції, з якої рух ні вгору, ні вправо більше не 

можливий. Часова складність алгоритму укладки за правилом Top-Right є 

2( )O n , де n  – кількість прямокутників, що необхідно упакувати, тобто він дуже 
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швидкий. Основний недолік цієї стратегії – це те, що неможливо заповнити 

«дірки», які утворилися після укладки попередніх прямокутників. 

 

 

Покращене правило iTop-Right, яке сформульовано аналогічно правилу 

iBottom-Left (iBL – Improved Bottom-Left) [136], завжди надає пріоритет руху 

вгору. Тобто, коли рух вгору неможливий, прямокутник рухається вправо, але 

тільки доти, доки не з’явиться можливість знову рухатися вгору. Часова 

складність алгоритму укладки за правилом iTop-Right також є 2( )O n , де n  – 

кількість прямокутників. 

 

 

2.4 Фрагментарна модель гільйотинного розкрою 

 

 

Задача гільйотинного розкрою відноситься до числа NP-повних задач 

[78], тобто точний поліноміальний алгоритм для не відомий, але існує багато 

евристичних наближених алгоритмів. 

Рисунок 2.13 – Приклади застосування стратегій:  

а) Top-Right; б) iTop-Right 

1 

2 
3 

4 

1 

2 

3 

а) б) 

4 
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В якості наступного прикладу розглянемо задачу гільйотинного розкрою 

у наступній постановці: заданий набір прямокутних заготовок, який повинен 

бути укладений на нескінченну смугу ширини W таким чином, щоб у розкрою 

на елементи використовувалися лише гільйотинні розрізи «від краю до краю». 

Повороти заборонені. 

На першому етапі заготовки близькі за шириною або довжиною 

вкладаються у вертикальні або горизонтальні шари (рис. 2.14). Шар 

розглядається як прямокутник мінімального розміру, що містить деякий 

фіксований набір заготовок. 

 
 

Потім шари розташовуються на смузі (рис. 2.15). Критерієм 

оптимальності в цій задачі є ордината максимальної з нижніх границь 

укладених у смугу шарів. 

В якості множини елементарних фрагменті вибираємо множину 

сформованих шарів. Наступний алгоритм розміщення визначає умову 

приєднання для утворення допустимого фрагмента: шари укладаються в 

заданій послідовності за правилом iTop-Left. Якщо черговий шар не вміщується 

вшир смуги, то він переноситься вниз і вирівнюється за верхнім краєм, границя 

якого визначається максимальною нижньою границею вже упакованих шарів. 

а) б) 

Рисунок 2.14 – Розташування заготовок:  

а) вертикальні шари; б) горизонтальні шари 
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У такій моделі гільйотинного розкрою властивість досяжності не 

доведена, проте «жадібні» алгоритми, побудовані за запропонованою схемою 

часто застосовується в прикладних задачах гільйотини розкрою [74]. 

 

 

2.5 Фрагментарна модель задачі про доставку вантажу 

 

 

Розглянемо задачу про доставку вантажів [101] в наступній постановці: 

заданий зв’язний граф ( , ), | | 1,G V E V n    кожному ребру e E  якого 

приписана невід’ємна вага ( ) 0e  , яку в подальшому будемо називати 

довжиною ребра. Кожній вершині , 1,iv V i n  , цього графа приписано 

невід’ємне ціле число ( ) 0im v  , – обсяг замовлення i -ї вершини. Задана 

виділена вершина 0v V , яку будемо називати базою. Обсяг замовлення бази 

дорівнює 0. Замовленням будемо називати маршрут, який починається і 

закінчується у базі, з виділеною підмножиною вершин цього маршруту. 

Довжина замовлення – сумарна довжина всіх ребер маршруту замовлення, а 

обсяг замовлення – сума обсягів замовлення у всіх виділених вершинах 

маршруту, які є вершинами замовлення. Задача полягає в знаходженні набору 

замовлень, які не перетинаються у виділених вершинах (але можуть мати 

Рисунок 2.15 – Гільйотинний розкрій 



62 

спільні ребра в маршрутах). Цей набор містить в якості виділених вершин всі 

вершини графа і сумарна довжина його замовлень мінімальна. Замовлення 

будемо вважати допустимим, якщо його обсяг не перевищує заданої величини 

z . 

Для заданого графа G  побудуємо матрицю відстаней 

( ), 0, 1, 1,ijR r i n j n    , кожен елемент якої 
ijr  дорівнює довжині 

найкоротшого шляху з вершини i  до вершини j . Повний зважений граф sG , 

який визначається матрицею відстаней, називається графом найкоротших 

шляхів у графі G . 

Розглянемо найпростіший випадок одиничних обсягів замовлення, коли 

( ) 1, 1,im v i n  . Тоді обсяг замовлення дорівнює кількості вершин у 

відповідному циклі графа sG , за виключенням бази, або кількості ребер мінус 

один: ( ) | |
i k

i k

v C

m v C


 , де 1,k K . Величина K  – це кількість циклів, утворених 

з вершин графа sG , яка може змінюватися від 1 до n . 

Отже, задача про доставку вантажів на графі G  зводиться до задачі 

багатьох комівояжерів [95] на графі sG  з обмеженнями на довжину циклів, 

тобто на кількість ребер у циклі. 

Ця задача відноситься до класу NP-складних задач. Тому для пошуку 

наближених оптимальних рішень виправдане застосування метаевристик. 

Фрагментарна модель задачі багатьох комівояжерів з обмеженням на 

довжину циклів. Будь-який розв’язок задачі описується словом в алфавіті 

0 1{ , , ..., }nv v v . Слово вважається правильним, якщо, по-перше, кожен символ 

алфавіту, за винятком 0v , зустрічається у слові рівно один раз, по-друге, слово 

починається і закінчується символом 0v . Кожне правильне слово містить набір 

циклів, які є послідовностями символів алфавіту в слові між двома 

послідовними входженнями символу 0v . Циклу в слові природним чином 

відповідає деяке замовлення в графі sG . Будемо називати обсягом замовлення в 
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циклі слова обсяг замовлення у відповідному циклі графа sG . Довжиною kL  k -

го циклу kC  в слові будемо називати величину, рівну довжині маршруту 

відповідного замовлення у графі sG , якщо обсяг цього замовлення не 

перевищує величини z . В іншому випадку довжину циклу будемо вважати 

рівною  . Тобто, для 1,k K , 

( , )|( )

, якщо | | ,

в іншому випадку.

i j k

ij k

i j v v C
k

r C z

L 

 


 



 

Задача про розвезення вантажів, таким чином, зводиться до задачі 

пошуку правильного слова мінімальної довжини: 

1

min
K

k

k

L


 . 

Покажемо, що ця задача зводиться до задачі на зваженій фрагментарній 

структурі. Множина правильних слів і всіх їхніх префіксних підслів утворюють 

фрагментарну структуру, на якій пропонується наступний фрагментарний 

алгоритм: 

− в якості елементарних фрагментів вибираються літери алфавіту 

0 1{ , , ..., }nv v v  , причому кожен фрагмент { }, 1,iv i n  входить до 

фрагментарної структури тільки один раз. Допустимими фрагментами є всі 

слова, які можна доповнити до правильного слова дописуванням літер; 

− будь-яка перестановка з елементарних фрагментів { }, 1,iv i n  є 

максимальним фрагментом; 

− кожному максимальному фрагменту відповідає множина 

1 2( , , ..., )k nv v v  із 
1

( 1)!

!( 1)!

N

n

n

N n N
C 




 
 правильних слів. Правильні слова 

утворюються шляхом додавання між елементами перестановки 1N K   
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роздільників у вигляді літери 
0v , а також літер 

0v  на початку і в кінці 

перестановки. Кількість правильних слів дорівнює 
1

!
N

n
n C 
 . 

Фрагментарний алгоритм дозволяє побудувати відображення з множини 

перестановок nS  в множину дійсних чисел – довжин шляхів, що відповідають 

правильним словам. 

Значенням функції є довжина найкоротшого допустимого шляху з 

множини допустимих шляхів у графі sG , що відповідають правильним словам з 

1 2( , ,..., )k nc c c . 

На рис. 2.16 наведено приклад правильного слова в алфавіті 

0 1 2 12{ , , , , }c c c c   та відповідний цьому слову розв’язок для задачі з трьома 

комівояжерами ( 3K  ) і повним графом 13K . 

 

 
 

Твердження 2.4. Побудована фрагментарна модель має властивість 

досяжності. 

Доведення. З побудови правильного слова випливає, що існує взаємно 

однозначна відповідність між множиною правильних слів і допустимими 

шляхами в множинній задачі комівояжера. Також дана фрагментарна модель 

дозволяє побудувати всі правильні слова. Отже, оптимальний розв’язок задачі 

12 

11 10 

9 8 

7 

6 

5 

4 

3 2 

1 

0 

Рисунок 2.16 – Розв’язок, що відповідає правильному слову 

0 3 11 9 0 1 10 12 8 2 0 7 6 5 4 0С с с с с с с с с с с с с с с с с  
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належить до множини розв’язків, що отримуються за допомогою даної моделі. 

Теорему доведено. 

Для задачі перевезення вантажів в якості базової множини виберемо 

множину перестановок з n p  елементів, де p  – максимальна кількість 

входжень символу 0v  у допустиме слово. Кожній перестановці відповідає 

допустиме слово, побудоване фрагментарним алгоритмом. Критерієм задачі є 

довжина слова. В якості кроссоверу визначено геометричний кроссовер на 

перестановках [36], мутація – довільна транспозиція двох елементів 

перестановки. 

 

 

2.6 Висновки до розділу 2 

 

 

Визначені необхідна та достатня умови для того, щоби нерозмічений 

орієнтований граф з одним джерелом відповідав класу ізоморфних 

фрагментарних структур. Визначено поняття розмірності для такого графа і 

відповідних йому фрагментарних структур. Також встановлено ряд 

властивостей цих графів. 

Визначений критерій того, що розмічений орієнтований граф з одним 

джерелом відповідає деякій фрагментарній структурі. Визначені поняття повна 

фрагментарна структура, повний фрагмент, максимальна фрагментарна 

структура та наведені ряд їхніх властивостей. 

Визначено вид графів, які відповідають впорядкованим фрагментарним 

структурам. 

Побудовані фрагментарні моделі для відомих задач дискретної оптимізації: 

одновимірної множинної задачі пакування, плоского прямокутного розкрою. 

гільйотинного розкрою, задачі про доставку вантажу. Для одновимірної 

множинної задачі пакування, множинної задачі плоского прямокутного 

розкрою та задачі про доставку вантажу показано, що побудовані фрагментарні 
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моделі мають властивість досяжності, тобто серед оптимальних розв’язків 

будь-якої індивідуальної задачі присутній допустимий фрагмент. 

Основні наукові і практичні результати даного розділу наведені у роботах 

[40, 42, 47, 49, 58]. 
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РОЗДІЛ 3 

ФРАГМЕНТАРНІ МОДЕЛІ ЗАДАЧ ТРАСУВАННЯ, ПАКУВАННЯ І 

ЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

 

У цьму розділі описані фрагментарні моделі, які були побудовані для 

задач трасування друкованих плат, тривимірного пакування контейнерів різних 

типів, пошуку мінімальної множини аксіом. Наведені результати числових 

експериментів, зроблено аналіз якості розв’язків. 

 

 

3.1 Фрагментарна модель задачі одношарового трасування 

 

 

Розглядається задача трасування з конструктивним обмеженням на 

щільність розподілу провідників на платі з матрично розташованими 

контактами. У [28, 60] показано, що ця задача може бути зведена до задачі 

трасування на квадраті, який являє собою верхню ліву чверть плати. 

 
Рисунок 3.1 – Ґратка розміром 5 5  
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Нехай задана квадратна цілочислова ґратка на площині розміром n n , де 

n  – кількість вузлів на стороні квадрата. На рис. 3.1 наведено приклад такої 

ґратки з 5n  . Будемо називати одиничні відрізки, що з’єднують вузли ґратки 

ланками, одиничні квадрати ґратки – клітинами. Границя ґратки – це вузли і 

ланки лівої і верхньої сторін квадрата. Всі вузли, що знаходяться на границі 

ґратки розміром n n , назвемо вузлами n -го рівня. Рівні інших вузлів ґратки 

визначимо рекурсивно за наступним правилом. Видаляючи границю ґратки 

розміром ( 1) ( 1)k k   , ланки інцидентні вузлам границі та нутрощі прилеглих 

до границі клітинок, отримуємо ґратку розміром k k , у якої вузли границі 

належать до k -ого рівня (див. рис. 3.1). Клітинкам ґратки, що знаходяться між 

вузлами рівня k  і 1k   припишемо рівень k . Таким чином, існує рівно 2 1k   

клітинок k -го рівня, 1, 1k n  . 

Означення 3.1. Трасування – набір ліній, що з’єднують деякі вузли ґратки 

(початки) з точками на границі ґратки і не виходять за межі ґратки. Кожній 

такій лінії відповідає початок і послідовність ланок ґратки, які вона перетинає. 

Вузли n -го рівня також будемо відносити до ліній трасування. Лінії, у яких 

початки і послідовності проходження ланок ґратки однакові вважатимемо 

еквівалентними. Будемо вважати еквівалентними трасування, що складаються з 

попарно еквівалентних ліній. 

 
Рисунок 3.2 – Допустиме трасування 
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Означення 3.2 Допустимим трасуванням на ґратці розміром n n  будемо 

називати трасування, при якому: 

− лінії трасування не перетинаються; 

− при русі вздовж лінії від першого рівня до n -го, номер рівня клітинок, 

по яких проходить лінія, не знижується; 

− лінія трасування перетинає кожну ланку ґратки не більше одного разу. 

На рис. 3.2 наведено приклад допустимого трасування на ґратці розміром 

5 5 . 

Нехай задане допустиме трасування на цілочисловій ґратці розміру n n . 

Тоді очевидно, що це трасування породжує допустимі трасування і на будь-якій 

ґратці розміру k k , що складається з клітин рівня від 1 до ,   1, 1k k n  . 

З точністю до еквівалентності кожне допустиме трасування на ґратці 

n n  може бути описано деяким словом A  в алфавіті 1 2, , , na a a . Літерою ia  

будемо кодувати вихід на границю ґратки тієї лінії трасування, яка починається 

у вузлі i -го рівня [28]. Слово, що кодує трасування, формується з літер, що 

кодують кінці ліній трасування, за годинниковою стрілкою, починаючи від 

нижнього лівого вузла ґратки до правого верхнього вузла. Наприклад, слово 5A , 

що визначає трасування, наведене на рис. 3.2, в алфавіті 1 2 3 4 5, , , ,a a a a a  має 

вигляд 5 5 4 3 5 4 2 5 4 3 5 1 5 4 5 3 4 2 5 3 4 5 2 3 4 5A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a  (кінці ліній 

трасування на рисунку позначені тільки індексами літер алфавіту). 

Нехай A  – довільне слово в алфавіті 1 2, , , na a a . Спектром цього слова 

назвемо послідовність слів 

1 2 1 1 0 1 1, \ { }, \{ }, , \ { }n n n n n n nA A A A a A A a A A a        . 

Означення 3.3 Слово A  будемо називати правильним, якщо: 

− будь-яке слово kA  із його спектру починається і закінчується літерою 

,   1,ka k n ; 

− літера ka  входить в слово A  рівно 2 1k   раз. 
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Очевидно, що якщо слово A  є правильним, то кожне слово kA  із його 

спектру також є правильним в алфавіті 1 2, , , ka a a . 

Теорема 3.1. З точністю до еквівалентності кожне правильне слово 

визначає єдине допустиме трасування у ґратці. Навпаки, кожне допустиме 

трасування описується єдиним правильним словом. 

Доведення. Доведемо пряме твердження по індукції. Розглянемо 

правильне слово nA , що кодує деяке трасування на ґратці n n . Оскільки з 

кожного вузла виходить рівно одна лінія, то кількість ліній, що виходять з 

вузлів k -го рівня рівно 2 1, 1,k k n  , тобто дорівнює кількості літер ka  в слові 

nA . Правильне слово 1 1A a  описує тривіальне допустиме трасування на ґратці 

1 1 . Припустимо, правильне слово 1jA   ( 2, )j n  кодує допустиме трасування на 

ґратці розміром ( 1) ( 1)j j   . Побудуємо слово jA  таким чином: візьмемо 

(2 1)j   літер ja ; по краях слова 1jA   припишемо по літері ja ; (2 3)j   літер, 

що залишилися, розташуємо всередині слова 1jA   довільним чином. Слово jA  – 

правильне з побудови. При цьому крайні літери ja  кодують крайні вузли j -го 

рівня нової ґратки розміром j j , а внутрішні літери ja  визначають ланки j -

го рівня, через які проходять лінії з ( 1)j  -го рівня і додають в цих позиціях 

нові лінії j -го рівня. Оскільки вихідна послідовність літер слова 1jA   не 

змінювалась, то лінії ( 1)j  -го рівня на виході з j -го рівня як і раніше не 

перетинаються, при цьому до них додаються лінії j -го рівня. Через те що ланка 

однозначно задається вузлами, які вона з’єднує, то слово jA  визначає 

послідовність ланок для кожної лінії. Отже, правильне слово jA  однозначно 

кодує допустиме трасування на ґратці розміром j j . 

Доведемо зворотне твердження. Нехай маємо решітку n n  з допустимим 

трасуванням і слово nA , що кодує це трасування. Очевидно, що слово nA  

містить рівно (2 1)i   літер ,   1,ia i n , і починається і закінчується літерою na , 
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оскільки при допустимому трасуванні лінії не виходять через нижню і праву 

сторони ґратки. Видаляючи всі входження літери na  в слово nA , ми 

прибираємо з розгляду всі вузли n -го рівня, що еквівалентно побудові ґратки 

( 1) ( 1)n n   , на якій, як зазначалося вище, трасування також допустиме. 

Отже, отримане слово 1nA   починається і закінчується літерою 1na  . 

Застосовуючи послідовно цю процедуру, переконуємося, що всі слова iA  

спектру починаються і закінчуються літерою ia . Таким чином, слово nA  – 

правильне. Оскільки вузли, тобто літери слова, однозначно визначають ланки, 

то слово nA  – єдине для даного трасування. Теорему доведено. 

 

 

3.1.1 Підрахунок допустимих трасувань 

 

 

Пронумеруємо виходи ліній допустимого трасування з клітин 1k  -го 

рівня в порядку їх фізичного розміщення на ґратці від 1 до m . Цю нумерацію 

будемо називати кортежем. Розділенням кортежу 1,2, ,C m   на s  

субкортежів назвемо послідовність  

1 1 1 2 1 11,2, , , 1, 2, , , , 1, 2, ,s sj j j j j j m             ,  

де 0 10, , 1,i i ij j j l i s    , il  – довжина i -го субкортежу, при цьому 

1

,
s

s i

i

j m l m


  . Кількість s субкортежів змінюється від 1 до m  ( 1,s m ). 

Наприклад, розглянемо розділення кортежу < 1  2  3  4  5 > довжини m = 5 

на s = 3 субкортежів: 

  < 1 >  < 2  3 >  < 4  5 >,     < 1 >  < 2 >  < 3  4  5 >, 

  < 1  2 >  < 3 >  < 4  5 >,     < 1 >  < 2  3  4 >  < 5 >, 

  < 1  2 >  < 3 4 >  < 5 > ,     < 1  2  3 >  < 4 >  < 5 >. 
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Кількість всіх таких розділень позначимо через 3

5k , вона дорівнює 

3

5 1,2,2 1,1,3 3 3 6k k k     , 

де 
1 , , sl lk  означає кількість розділень кортежу довжини m на s субкортежів 

з довжинами 1, , sl l . 

Всі можливі розділення s

mk  кортежу дожини m  на ( 1, )s s m  

субкортежів можна отримати, розставляючи 1s   розділювачів 
1

1

s

mC



 

способами. Тобто 
1

1

( 1)!

( 1)!( )!

ss

m m

m
k

s m s
C






 

 
. 

При цьому кількість всіх можливих розділень кортежу C  довжини m  

дорівнює 

1 1

1
1 1 0

1
2 2

1

pm m
s ls p m

m m m p
s s l

s l
K k

m pC C
 


  

  
      

  
   . 

З іншого боку число s

mk  можна розглядати, як перестановку s  ненульових 

довжин il  субкортежів, при цьому ми не розрізняємо одинакові за величиною 

довжини. Тоді s

mk  є сума доданків виду 

1 2, , ,

1 2

1

! !

! ! !
!

sl l l m

m
j

j

s s
k

t t t
t



 


, 

де jt  – кількість субкортежів довжини j , 0 , 1,jt m j m   , серед яких s  

кортежів мають ненульову довжину; 

1 2 1 2

1

{( , , , ) : 2 , 0 , 1, }
m

s m m j j

j

R t t t t t mt jt m t m j m


          – 

множина всіх можливих видів розбиття числа m  на s  ненульових доданків, при 

цьому 
1

m

j

j

s t


 . 
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Позначимо через r  елемент множини sR , тоді 

 :

1

1
!

!s

s

m m
r r R

j

j

k s

t



 


. 

Таким чином, дістаємо тотожність 

1

1
{ : } 1

1

1
! , де

!s

m
s

jm m
r r R j

j

j

s s t

t
C




 



  


.   (3.1) 

Для прикладу підрахуємо кількість розділень кортежу довжиною m = 9 на 

s = 5 субкортежів. 

45

9 8

8!
70

4!4!
k C   . 

Або 

 5

5

9 1,1,1,1,5 1,1,1,2,4 1,1,1,3,3 1,1,2,2,3 1,2,2,2,29
:

1

5!
[опускаючи множники 0! 1]

!

5! 5! 5! 5! 5!
5 4 5 2 5 3 2 5 5 70.

4!1! 3!1!1! 3!2! 2!2!1! 1!4!

r r R
j

j

k k k k k k

t



        

              




 

Нехай на виході з клітин k -го рівня ґратки є 2

km k  ліній трасування, а 

на наступному ( 1)k  -м рівні додається 2 1kp k   нових ліній. Тоді для 

розподілу по ( 1)kp   ланкам s  груп ліній трасування, що не перетинаються і 

відповідають s  субкортежам, існує 
1k k

ss

m p
k C 

 способів. Всього кількість 

способів kN  провести з’єднання між k -м і ( 1)k  -м рівнями дорівнює 

1

1
1

k

k k

p
ss

k m p
s

N k C





 . 
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Отже, кількість правильних слів nN , яка визначає з точністю до 

еквівалентності кількість всіх допустимих трасувань на ґратці розміру n , є 

1 11 1 1
1

1 1 1
1 11 1 1

, 2,3,
k k

k k k k

p pn n n
s s ss

n k m p m p
s sk k k

N N k nC C C
   



  
   

        (3.2) 

З урахуванням співвідношень 
22 1, , 1, 1k kp k m k k n     , формула 

(3.2) приймає наступний вигляд: 

2

1 2
1

1 2
11

, 2, 3,
n k

s s

n k k
sk

N nC C







      (3.3) 

Нехай 0
m

nC   при m n , тоді для ґратки розміром 2 2  кількість 

правильних слів є 
2

1 0 1 1 2

2 0 2 0 2 0 2
1

1 2 0 1 2
s s

s

N C C C C C C




        . В табл. 3.1 

також наведені значення nN  для 3, 4, 5, 6n  . 

Таблиця 3.1 – Кількість допустимих трасувань для ґраток малих розмірів 

n  2 3 4 5 6 

nN  2 70 140 140 3,4356 E+10 1,5044 E+18 

 

 

3.1.2 Щільність трасування. Нижня оцінка для оптимальної 

щільності 

 

 

Для кожного 1, 2, ..., 1i n   перенумеруємо клітини i -го рівня числами 

1, 2, ..., 2 1i  . Розглянемо допустиме трасування A і позначимо через ijP  – 

кількість ліній трасування, що проходять через j -у клітину i -го рівня. Це 

число будемо називати щільністю клітини в трасуванні A. 
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Означення 3.4 Щільністю трасування A будемо називати число n

AP , яке 

дорівнює максимальній із всіх щільності клітини ґратки в трасуванні A. 

Задача про оптимальне трасування полягає у знаходженні такого 

допустимого трасування A на заданій ґратці розміром n n , для якого 

щільність n

AP  мінімальна. Тобто задача полягає в пошуку мінімуму цільової 

функції 

,
max minn

A ij
i j

P P  , 

1, 1, 1,2 1i n j i    , на множині допустимих трасувань, або, що те ж саме, на 

множині правильних слів в алфавіті 1 2, , , na a a . 

В решітці розміром ( 1)n n n   є рівно 2 3n   клітин рівня 1n  . 

Кількість ліній трасування, що проходить через клітини рівня 1n   дорівнює 

2( 1)n  . Таким чином, за допомогою самих простих міркувань отримаємо, що 

оптимальна щільність трасування на решітці розміром n n  фізично не може 

бути менша ніж 

2( 1) 1 1

2 3 2 4 8 12
n

n n
M

n n

   
         

.    (3.4) 

Тут x    – позначає округлення числа x до цілого в більшу сторону. Отже, 

для будь-якого допустимого трасування A на решітці розміром n n  має місце 

нерівність: n

A nP M . Враховуючи, що 
1 1 1

4 8 12 2n
 


, з формули (3.4) 

отримуємо, що 

2
n

n
M

 
  
 

.      (3.5) 

Тепер врахуємо, що всі лінії кутової клітини, окрім однієї, тієї що 

виходить з кутового вузла, мають проходити також через інші клітини i -го 
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рівня. Тоді нижня оцінка щільності знаходиться за умови, що щільність кутової 

клітини не перевищує щільність будь-якої іншої клітини i -го рівня. 

Таким чином, для отримання більш точної оцінки потрібно виключити з 

розглядання кутову клітину і лінію, що виходить з кутового вузла. Тоді 

оптимальна щільність трасування на решітці розміром n n  буде обмежена 

знизу числом 

2( 1) 1 ( 2)

(2 3) 1 2( 2) 2
n

n n n n
M

n n

       
             

.    (3.6) 

Тут 2n  , при 2n   отримуємо тривіальну ґратку із однієї клітини з 

постійною щільністю один. Отже, оцінка (3.6) збігається з отриманою раніше 

оцінкою (3.5). 

При непарних значеннях 2 1n k   нижня оцінка приймає вигляд 

2 1 1,   1,2,...k

AP k k    . Для парних значень 2n k , відповідно маємо: 

2 ,   2,3,...k

AP k k   

 

 

3.1.3 Еволюційно-фрагментарний алгоритм та результати числового 

експеріменту для ґраток малих розмірів 

 

 

Покажемо тепер, що задача трасування в розглянутій постановці допускає 

фрагментарну структуру [45]. В якості допустимих фрагментів будемо брати ті 

слова в алфавіті 1 2, , , na a a , які є префіксними словами для правильних слів. 

Нехай слово проглядається зліва направо. Тоді критерієм допустимості слова A 

є наступні умови: 

− для будь-якого 1,2,...,k n  кількість літер ka  в слові A  не перевищує 

числа 2 1k  ; 
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− перед першою по порядку появою літери ka  в слові A  не 

зустрічаються літери з номерами меншими ніж k ; 

− після (2 1k  )-го входження літери ka  в слові A  не зустрічаються 

літери з номерами меншими ніж k ; 

− між 1-м і (2 1k  )-м входженням літери ka  в слові міститься рівно 

2 1i   екземплярів кожної літери ,  1, 1ia i k  . 

Максимальний допустимий фрагмент, тобто правильне слово A , містить 

рівно 2n  літер. 

Множина елементарних фрагментів складається із літер алфавіту 

1 2, , , na a a . Причому кожна літера ,   1,ka k n  представлена в цій множині 

рівно 2 1k   раз. Отже, потужність множини елементарних фрагментів 

дорівнює 21 3 5 ... 2 1n n      . 

По кожній перестановці елементарних фрагментів можна побудувати 

правильне слово наступним «жадібним» алгоритмом: складається список 

елементарних фрагментів (літер) у порядку, заданому перестановкою. На 

першому кроці допустиме слово порожнє. На черговому кроці до слова 

додається перша по порядку літера списку так, щоб виконувалися умови 

допустимості 1 – 4. Додана літера видаляється із списку. 

Твердження 3.1. Трудомісткість цього алгоритму не перевищує величини 

4( )O n . 

Доведення. З твердження 2.1 випливає, що верхня асимптотична границя 

часу роботи наведеного алгоритму є 2(| | )O A . Оскільки 2| |A n , тоді 

трудомісткість цього алгоритму не перевищує 4( )O n . Теорему доведено. 

Наявність фрагментарної моделі дозволяє перейти до еволюційно-

фрагментарного алгоритму [36, 41, 45]. В якості базової множини еволюційного 

алгоритму пропонується множина перестановок 2n
S  з 2n  елементів. Кожна 

перестановка відповідає певному порядку розташування фрагментів 

розглянутої моделі і однозначно визначає правильне слово, тобто певне 
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трасування. В якості оператора кроссоверу вибирається бінарний оператор 

2 2 2:
n n n

K S S S  , який зберігає відносний порядок розташування елементів в 

перестановках. В якості оператора мутації пропонується оператор, який міняє в 

перестановці два випадковим чином обраних елемента. 

Шляхом застосування ЕВФ-алгоритму можна знайти наближені 

оптимальні розв’язки задачі для ґратки будь-якого розміру n . У табл. 3.2 

наведені розв’язки, отримані ЕВФ-алгоритмом, для ґраток з 5, ,11n  . 

Таблиця 3.2 – Теоретичні оцінки і розв’язки, отримані ЕВФ-алгоритмом, 

для ґраток малих розмірів 

n  5 6 7 8 9 10 11 
n

AP  3 4 4 5 5 7 7 

nM  3 3 4 4 5 5 6 

 

Відзначимо, що для ґраток 5 5 , 7 7  і 9 9  отримані трасування є 

оптимальними. Розв’язки для ґраток 9 9  та 11 11 наведені на рис. 3.3 і 3.4: 

 

На рис. 3.5 і 3.6 зображені розв’язки, що були знайдені за допомогою 

алгоритмів локального і випадкового пошуків, для ґратки з 11n  . З рисунків 

Рисунок 3.3 – Трасування з 

щільністю 5 на ґратці 9×9 

Рисунок 3.4 – Трасування з 

щільністю 7 на ґратці 11×11 
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видно, що якість цих розв’язків нижча, ніж відповідного розв’язку ЕВФ-

алгоритму, і за значенням цільової функції, і за формою (довжиною) ліній 

трасування. 

 

 

Рис. 3.3 – 3.6 було отримано за допомогою компьютерної програми. 

Рисунок 3.6 – Трасування з щільністю 14 на ґратці розміром 11×11, 

отримане алгоритмом випадкового пошуку 

Рисунок 3.5 – Трасування з щільністю 16 на ґратці розміром 11×11, 

отримане алгоритмом локального пошуку 
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3.2 Моделювання двошарових трасувань 

 

 

Розглянемо задачу побудови двошарових трасувань на платі з матрично 

розташованими контактами з конструктивним обмеженням на щільність 

розподілу провідників. Як будо показано у попередньому підрозділі ця задача 

може бути зведена до задачі трасування на квадраті, який являє собою верхню 

ліву чверть плати. 

Нехай на площині задана квадратна цілочислова ґратка розміром n n , де 

n  – кількість вузлів (контактів) на стороні квадрата. На рис. 3.7 наведено 

приклад такої ґратки з 5n  . Будемо використовувати терміни ланка, клітина, 

границя ґратки в тому ж розумінні, що і в задачі для одношарового трасування 

[43, 57]. 

 

Означення 3.5 Допустимим трасуванням на ґратці розміром n n  будемо 

називати трасування, при якому:  

− при русі вздовж лінії від її початку до границі ґратки, номер рівня 

клітин, якими лінія проходить, не зменшується; 

− лінія трасування перетинає кожну ланку ґратки не більше одного разу. 

Рисунок 3.7 – Ґратка розміром 5×5 
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Лінії трасування, взагалі, можуть перетинатися. Лінія трасування з’єднує 

вузол ґратки з однією з точок границі, яку будемо називати точкою виходу 

відповідного вузла. 

Означення 3.6 Допустимі трасування будемо називати слабо 

еквівалентними, якщо порядок проходження точок виходу вузлів на границі 

ґратки у цих трасувань однаковий. 

Означення 3.7 Трасування будемо називати одношаровим, якщо існує 

слабо еквівалентне йому трасування, лінії якого не перетинаються. 

Означення 3.8 Трасування будемо називати m-шаровим, якщо його можна 

представити у вигляді об’єднання m одношарових трасувань. 

На рис. 3.8 наведено реалізацію двошарового трасування. 

 

 

 

3.2.1 Кодування двошарового трасування за допомогою слів 

 

 

Розглянемо алфавіт 1,1 2,1 2,2 2,3 3,1 ,1 ,2 1{ , , , , , , ,..., }, 1,2,n n n na a a a a a a n    

Літери, перший індекс яких починається з числа k , будемо називати літерами 

k -го рівня. Таким чином, існує рівно одна літера першого рівня – 1,1a , рівно три 

літери другого рівня і т. д. Кількість літер k -го рівня дорівнює 2 1k  . 

Рисунок 3.8 – Двошарове трасування 
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Означення 3.9 Допустимим словом в алфавіті 

1,1 2,1 2,2 2,3 3,1 ,1 ,2 1{ , , , , , , ,..., }n n n na a a a a a a    будемо називати будь-який 

упорядкований набір літер цього алфавіту, в якому жодна з літер не 

зустрічається більше одного разу і має місце канонічний порядок літер n -го 

рівня, тобто літери цього рівня зустрічаються в слові в порядку 

,1 ,2 ,2 1, ,...,n n n na a a  . Крім того, кожне допустиме слово починається літерою ,1na  і 

закінчується літерою ,2 1n na  . Очевидно, кожному допустимому слову відповідає 

деяке трасування. Надалі розглядаються тільки допустимі слова. 

Довжиною слова будемо називати кількість літер, що входять до нього. 

Означення 3.10. Слово A  будемо називати повним, якщо це слово містить 

всі літери алфавіту, причому кожна з літер зустрічається тільки один раз. 

Таким чином, довжина будь-якого повного слова дорівнює 

21 3 ... (2 1)n n     . 

Спектром слова A  назвемо послідовність слів 

2 1 2 3

1 , 1 2 1 1, 1 0 1 1,1, \{ } , \{ } , , \{ }n n

n n n n j j n n n j jA A A A a A A a A A a 

          . 

Означення 3.11. Повне слово A  будемо називати 1-правильним, якщо для 

будь-якого {1, 2, , }k n  слово kA  з його спектру є допустимим в алфавіті k . 

Очевидно, що якщо слово A  є 1-правильним, то кожне слово 

  (1 )kA k n   з його спектру також є 1-правильним в алфавіті k . 

Означення 3.12. Підсловом слова A  будемо називати слово, що 

отримується з A  шляхом видалення деяких літер. При цьому послідовність 

літер, що залишилися, не змінюється. Наприклад, слово 2,1 2,3 3,5, ,a a a  є підсловом 

слова 1,1 2,1 2,2 2,3 3,1 3,4 3,5, , , , , ,a a a a a a a . 

Означення 3.13. Нехай B  – підслово слова A . Доповненням B  в A  

будемо називати слово, що отримується з A  шляхом видалення всіх літер, що 

містяться в слові B . Доповнення B  в A  будемо позначати A- B . 
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Означення 3.14. Слово A  будемо називати монотонним, якщо кожна 

літера алфавіту входить до цього слова не більше одного разу і послідовність 

літер кожного рівня зустрічається в слові в порядку зростання другого індексу. 

Очевидно, що кожне 1-правильне слово і будь-яке його підслово є 

монотонними. 

Означення 3.15. Слово B  будемо називати напівправильним, якщо існує 

таке 1-правильне слово A  для якого слово B  є підсловом. 

Означення 3.16. Повне слово A  будемо називати 2-правильним, якщо 

існує його напівправильне півслово B , доповнення якого A- B  також є 

напівправильним. 

 

 

3.2.2 Реалізації слова. Щільність реалізації 

 

 

Кожний вузол ґратки розміром n n  позначимо відповідною літерою з 

набору 1,1 2,1 2,2 2,3 3,1 ,1 ,2 1, , , , , , ,...,n n na a a a a a a  , де перший індекс означає номер 

рівня, а другий – порядковий номер вузла на відповідному рівні. Тоді з 

точністю до слабкої еквівалентності кожне допустиме трасування може бути 

задане допустимим словом в алфавіті 1,1 2,1 2,2 2,3 3,1 ,1 ,2 1{ , , , , , , ,..., }n n n na a a a a a a   . 

Навпаки, кожне допустиме слово задає на ґратці n n  трасування єдине з 

точністю до слабкої еквівалентності. Тобто, допустиме слово визначає клас 

слабо еквівалентних між собою трасувань. Кожне трасування, елемент цього 

класу, будемо називати реалізацією відповідного слова. 

Розглянемо деяке двошарове трасування T  на ґратці розміром n n , яка є 

реалізацією 2-правильного слова A . Нехай ijd  – це клітина ґратки i -го рівня 

( 1, 1i n  ), j  – номер вузла, що знаходиться у правому нижньому куті клітини, 

( 1,2 1j i  ). Позначимо через ijP  кількість ліній, що проходять через клітину 

ijd . Це число будемо називати щільністю клітини ijd  в реалізації T . 
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Означення 3.17. Щільністю реалізації T  на ґратці розміром n n  слова A  

будемо називати число ( , )nP A T , яке дорівнює максимальній з щільностей 

клітин ґратки в реалізації T : 

( , ) max{ }
ij

n ij
d

P A T P , 1, 1, 1,2 1i n j i    . 

Тоді вимога рівномірності зводиться до оптимізаційної задачі  

( , ) minnP A T   

на множині реалізацій 2-правильних слів в алфавіті n . 

 

 

3.2.3 Реалізації 2-правильних слів 

 

 

Означення 3.18. Трасування будемо називати повним, якщо слово, яке 

його представляє повне, тобто в повному трасуванні на границю виводяться всі 

вузли ґратки. 

Нехай задане допустиме трасування на цілочисловій ґратці розміром 

n n . Тоді очевидно, що це трасування породжує допустимі трасування і на 

будь-який ґратці розміром k k , що складається з клітин рівня від 1 до 

1,   1, 1k k n   . Трасування, що породжується на рівні з номером k , будемо 

називати підтрасуванням рівня k . Очевидно, що підтрасування рівня n  

збігається з початковим. 

З теореми 3.1, що була доведена в розділі 3.1 випливає наступний 

Наслідок 3.1. Кожне повне одношарове трасування визначається 1-

правильним словом з точністю до еквівалентності. Навпаки, кожне 1-правильне 

слово задає повне одношарове трасування. 
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На ґратці розміром n n  розглянемо деяку реалізацію T  слова A . 

Позначимо через ( ), 1,kB T k n , слово, породжене k -рівневим підтрасуванням 

реалізації T . Тоді завжди виконуються рівності 1 1 11( ) , ( )n nB T A A B T A a    . 

Загалом, слова спектру kA  будуть не рівні словам ( )kB T . Можна показати, що 

серед множини реалізацій слова A  існує підмножина таких трасувань, для яких 

,1 ,2 ,2 1 1\{ , , , } ,   для всіх 1, 1k k k k k kB a a a A k n    .   (3.7) 

Тобто слово kB , що відповідає підтрасуванню рівня k , буде відрізнятися 

від елементу спектра kA  лише місцями розташування літер k -го рівня. 

На рис. 3.9 зображені два слабо еквівалентні трасування, які є 

реалізаціями слова kj kiA a a . Для реалізації T  виконується умова (3.7), а для 

реалізації T  не виконується. 

 

Будь-яке трасування на ґратці розміром n n  є реалізацією деякого слова 

в алфавіті n . Розглянемо реалізацію допустимого слова A , в якій дві задані 

лінії перетинаються. Перетин двох ліній будемо називати усувним, якщо існує 

така реалізація слова A , в якій ці лінії не перетинаються. Відповідно, перетин 

Рисунок 3.9 – Зсув перетину ліній k -го рівня в клітини k -го рівня 
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ліній будемо називати неусувним, якщо не існує реалізації допустимого слова 

A , в якій ці лінії не перетинаються. На рис. 3.9 наведено приклад неусувного 

перетину, а на рис. 3.10 – приклад усувного перетину. Всі наведені трасування є 

допустимими. 

З рис. 3.9 видно, що в реалізації допустимого слова A  будь-які перетини 

ліній одного рівня є неусувними, оскільки в допустимому трасуванні номер 

рівня клітин при русі вздовж лінії (тобто від початку до точки виходу) не може 

знижуватися. При цьому перетину двох ліній відповідає інверсія других 

індексів відповідних літер у слові A . У той же час, перетин будь-яких двох 

ліній різних рівнів, що виходять з внутрішніх вузлів, є усувним (див. рис. 3.10), 

тому що завжди можна побудувати таку реалізацію слова, в якій ці лінії не 

перетинаються (через одну ланку може проходити скільки завгодно ліній), хоча 

при цьому можуть з’явитися нові перетину цих ліній з іншими лініями 

реалізації. 

 

 

 

Нехай A – допустиме слово. Розкладемо його на підслова 

, 1,2,...,kN k n , що містять тільки літери з першим індексом, рівним k . 

Рисунок 3.10 – Дві реалізації слова 1, ,m j m iA a a . Зліва є усувний 

перетин ліній різних рівнів, справа перетин відсутній 
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Розглянемо слова з 2,..., 1k n  , замінимо в них кожну літеру на її другий 

індекс. Отримаємо числові послідовності , 2,..., 1kN k n  . 

Теорема 3.2. Якщо у будь-якій послідовності , {2,..., 1}kN k n   можна 

виділити зростаючу підпослідовність таку, що її доповнення теж зростає, то 

слово A  є 2-правильним. 

Доведення. Неусувним перетинам ліній трасування відповідають літери 

одного рівня слова A , у яких другі індекси створюють інверсії. Звідси 

випливає, що мінімальна кількість шарів, необхідних для рознесення ліній, що 

перетинаються дорівнює максимальному числу максимальних зростаючих 

підпослідовностей, знайденому на множині послідовностей , {2,..., 1}kN k n  . 

Відповідно, якщо кожна з послідовностей , {2,..., 1}kN k n   ділиться не 

більше, ніж на дві максимальні зростаючі підпослідовності, то необхідні два 

шари, в кожному з яких отримуємо одношарове трасування. Теорему доведено. 

Теорема 3.3. Кожному 2-правильному слову відповідає множина 

двошарових трасувань (реалізацій даного слова). 

Доведення. 

Крок 1. Розкладемо 2-правильне слово на два напівправильних підслова. 

Доповнимо кожне підслово до 1-правильного слова довільним чином. 

Крок 2. За двома отриманими 1-правильним словами однозначно будуємо 

два повних одношарових трасування. Це можливо зробити згідно з наслідком 

3.1. 

Крок 3. У кожному трасуванні залишаємо тільки ті лінії ,i jl , для яких у 

відповідному підслові є літери ,i ja . Таким чином, будуть отримані два шари 

двошарового трасування. 

Оскільки на першому кроці два 1-правильних слова визначалися 

неоднозначно, то двошарове трасування також неоднозначно визначається за 2-

правильним словом. Теорему доведено. 

Описана процедура лежить в основі наведеного нижче фрагментарного 

алгоритму побудови правильних слів та їх реалізацій. З теореми 3.3 випливає 
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основний результат цього розділу: кожне двошарове трасування є реалізацією 

2-правильного слова. 

 

 

3.2.4 Досяжність фрагментарної структури задачі 

 

 

Лема 3.1. Будь-яке допустиме одношарове трасування T   на ґратці 

розміром n n  можна представити як частину повного одношарового 

трасування T . 

Доведення. З наслідку 3.1 випливає, що всі слова kA  спектру 1-

правильного слова A , що описує повне одношарове трасування T , збігаються 

із словами kB  (див. формулу (3.7)), утворюваними k -рівневими 

підтрасуваннями даного трасування: 

, 1,k kA B k n  .      (3.8) 

Оскільки кількість ліній, що проходять через одну ланку, не обмежена, 

побудову повного одношарового трасування T  для заданого неповного T   

можна здійснювати, дописуванням кожного слова kB  до 1-правильного в 

алфавіті k  слова kA  будь-яким допустимим чином, починаючи з 1k   і 

закінчуючи k n . В результаті буде отримано повне одношарове трасування і 

відповідне йому 1-правильне слово A . Лему доведено. 

На рис. 3.11 наведений приклад неповного допустимого одношарового 

трасування. 1-правильне слово  

51 41 31 21 22 42 43 44 45 46 11 52 53 54 55 56 32 57 33 58 34 23 35 47 59A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a   

описує одне з можливих повних трасувань, частиною якого може бути 

трасування, зображене на рис. 3.11. 
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Розкладемо це слово в спектр і переконаємося, що виконується умова 

(3.8):  

4 41 31 21 22 42 43 44 45 46 11 32 33 34 23 35 47 4;A a a a a a a a a a a a a a a a a B   

3 31 21 22 11 32 33 34 23 35 3;A a a a a a a a a a B   

2 21 22 11 23 2.A a a a a B   

 

 

Розглянемо алфавіти i
  і i

 , для яких , , 1,2 1n
i i n i i             

(при 0i   та 2ni   отримуємо одношарові трасування). Позначимо через iB  

( iB ) множину слів в алфавіті i
  ( i

 ), що є напівправильними словами в 

алфавіті n . Кожному j -му слову з iB  ( iB ) за теоремою 3.3 відповідає 

множина ,i j
  ( ,i j

 ) реалізацій даного слова. За лемою 3.1 множини ,i j
  і ,i j

  

включають в себе всі допустимі одношарові трасування, що описуються 

відповідними словами. Тоді для даного {1,2, ,2 }ni  множина всіх допустимих 

одношарових трасувань iS   для першого шара є 
,i i j

j

S   , а для другого шара 

– ,i i j

j

S   , і i i iD S S    – множина всіх допустимих двошарових трасувань 

для i -го розбиття алфавіту n . Відповідно, множина D  всіх допустимих 

двошарових трасувань на ґратці розміром n n : 

Рисунок 3.11 – Одна з реалізацій слова 

51 11 52 53 54 55 56 57 58 59A a a a a a a a a a a   
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 . 

Таким чином, D  – множина всіх допустимих розв’язків, отже, 

оптимальне двошарове трасування належить множині D . 

Теорема 3.4. Впорядкована фрагментарна структура, в якій множина 

максимальних фрагментів включає множину 2-правильних слів, має властивість 

досяжності. 

Доведення. Розглянемо процедуру побудови максимального фрагмента, 

що описана в доведенні теореми 3.3. На кроці 1 процедура отримує два 

довільних напівправильних слова з множин iB  і iB , а на кроках 2 і 3 – два 

довільних допустимих одношарових трасування з iS   і iS   відповідно 

( 1,2 1ni   ). Таким чином, така фрагментарна структура має властивість 

досяжності. Теорему доведено. 

 

 

3.2.5 Фрагментарна модель і генерування правильних слів 

 

 

Спочатку розглянемо модель для одношарового трасування. Таке 

трасування визначається 1-правильним словом в алфавіті 

1,1 2,1 2,3 3,1 ,1 , 2 1{ , , , , , , , }n n n na a a a a a   . Модифікуємо модель описану в розділі 

3.1 для застосування з цим алфавітом n . 

Будемо розглядати літери алфавіту як елементарні фрагменти 

фрагментарної структури. Нехай задана деяка перестановка літер 2n
s . Задача – 

побудувати алгоритм формування 1-правильного слова з цієї перестановки. 

Нехай на початковому етапі слово A , що формується, порожнє. На 

черговому кроці алгоритму будемо проглядати зліва направо слово, яке 
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визначається перестановкою 2n
s , і шукати першу літеру 

ija , яка задовольняє 

одній з наступних умов приєднання: 

− , 1i n j  ; 

− , 1i n j   та в слові A  вже присутні літери ,1 1,1 1,1, , ,n n ia a a  ; 

− 1, 2 1i j i    та в слові A  вже присутні літери , 2 2i ja   і 

1,1 2,3 1, 2 3, , , i ia a a   ; 

− 1, 2 1j j i    та в слові A вже присутня літера , 1i ja  . 

Хоча б одна з перерахованих вище умов завжди виконується. Знайдена 

літера ija  додається в кінець слова A  і видаляється із слова 2n
s . Потім крок 

алгоритму повторюється доти, поки в слові 2n
s  не залишиться літер. Таким 

чином, побудова слова A  закінчується через 2n  кроків. Генерація 1-правильних 

слів здійснюється за наступною схемою. Спочатку генерується випадкова 

перестановка з 2n  літер алфавіту. Потім застосовується розглянутий вище 

фрагментарний алгоритм. 

Розглянемо фрагментарну модель і алгоритм генерування 2-правильних 

слів [57]. В якості елементарних фрагментів виберемо літери з алфавіту 

1,1 2,1 2,3 3,1 ,1 , 2 1{ , , , , , , , }n n n na a a a a a   , а також з копій цього алфавіту: 

1,1 2,1 2,3 3,1 ,1 , 2 1{ , , , , , , , }n n n na a a a a a 
        , 1,1 2,1 2,3 3,1 ,1 , 2 1{ , , , , , , , }n n n na a a a a a 

        . 

Будемо позначати знаком ij  одну (будь-яку) з двох літер ija  або ija . Загальна 

кількість літер цього «потроєного» алфавіту дорівнює 23n . Допустимими 

фрагментами є всі слова, які можна доповнити до 2-правильного слова 

дописуванням літер. 

Нехай задана деяка перестановка 23n
s  літер всіх трьох алфавітів. Завдання 

– побудувати алгоритм формування 2-правильного слова з цієї перестановки. 

Нехай на початковому етапі слова A  і B  порожні. На кожному черговому 

кроці алгоритму будемо проглядати зліва направо слово, яке визначається 
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перестановкою 23n
s , і шукати першу літеру 

,i j , яка задовольняє одній з 

наступних умов приєднання: 

− , 1i n j  ; 

− , 1i n j   та в слові A вже присутні літери ,1 1,1 1,1, , ...,n n i    ; 

− 1, 2 1i j i    та в слові A вже присутні літери , 2 2i j   і 

1,1 2,3 1, 2 3, , , i i     ; 

− 1, 2 1j j i    та в слові A вже присутня літера , 1i j  . 

Якщо хоча б одна з перерахованих вище умов виконується, то літера ij  

додається в кінець слова A  та із слова 23n
s  видаляються літери ,i ja  і ,i ja . 

Паралельно з цим за аналогічним алгоритмом будується слово B . 

Шукається перша літера ,i ja , яка задовольняє одній з наступних умов 

приєднання: 

− , 1i n j  ; 

− , 1i n j   та в слові B  вже присутні літери ,1 1,1 1,1, , ,n n ia a a 
   ; 

− 1, 2 1i j i    та в слові B  вже присутні літери , 2 2i ja 
  і 

1,1 2,3 1, 2 3, , , i ia a a  
   ; 

− 1, 2 1j j i    та в слові B  вже присутня літера , 1i ja 
 . 

Якщо хоча б одна з перерахованих вище умов виконується, то літера ,i ja  

додається в кінець слова B  і видаляється із слова 23n
s . Потім крок алгоритму 

повторюється. Через 2n  кроків будуть побудовані два 1-правильних слова A  і 

B , що описують одношарові трасування на ґратках n n . 

Твердження 3.2. Час роботи даного алгоритму є 4( )O n . 

Слово A  складається з літер двох видів, а слово B  – покажчик, який 

визначатиме послідовність літер другого виду в слові A . Змінимо слово A  так, 

щоб воно стало 2-правильним словом, що описує двошарове трасування на 

ґратці n n . Для цього спочатку вилучимо з нього всі літери алфавіту n
  (за 

винятком літер n-го рівня). Потім будемо додавати в слово A  відповідні літери 
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алфавіту n
  із слова B , тобто такі ,i ja , індекси яких збігаються з індексами 

вилучених ,i j . Відносне розташування доданих літер зберігається таким же, як 

в слові B . Причому, якщо додана літера ,i ja  знаходилась в слові B  між 

літерами ,n ka  і , 1n ka 
 , то в слові A  вона буде міститися між ,n k  і , 1n k  . При 

цьому залишається неоднозначність в послідовності нових і старих літер, які 

перебувають між символами ,n k  і , 1n k  . Позбутися цієї неоднозначності 

можна, наприклад, приписавши літерам якимось чином ваги. Пропонується 

перед додаванням літер із слова B  у слово A визначити ваги літер наступним 

чином: вага літери ,i j  слова A , що знаходиться між символами ,n k  і , 1n k  , 

дорівнює відношенню кількості літер від ,n k  до цієї букви (включаючи ,i j ) до 

загальної кількості літер між ,n k  і , 1n k   (включаючи , 1n k  ). Аналогічно, по 

відношенню до ,n k  і , 1n k  , визначаються ваги доданих літер ,s ka . Потім букви 

розташовуються у слові A  між символами ,n k  і , 1n k   у порядку зростання 

ваги. У разі збігу ваг пріоритет мають літери ,i j . 

Отримане в результаті роботи алгоритму слово є 2-правильним словом. 

Таким чином, визначено відображення множини перестановок 23n
S  у множину 

2-правильних слів. 

 

 

3.2.6 Результати роботи ЕВФ-алгоритму 

 

 

Базовою множиною еволюційного алгоритму є множина перестановок 

23n
S . В якості оператора кроссоверу обирається стандартний бінарний оператор 

2 2 23 3 3
:

n n n
K S S S  , який зберігає відносну послідовність елементів в 

перестановці. На рис. 3.12 наведений розв’язок, отриманий ЕВФ-алгоритмом 

для ґратки з 9n  . 
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Рисунок 3.12 – Розв’язок для двошарового трасування на ґратці розміром 

9 9 , отримана щільність ( , ) 7nP A T . 

 

 

3.3 Математична модель задачі тривимірного пакування у 

контейнери різних типів 

3.3.1 Постановка задачі та її фрагментарна модель 

 

 

Задана множина предметів 1 2{ , , , }Nq q q  прямокутної форми. Предмет iq  

має три просторові розміри ( , , )i i iw h l  і вагу ir . Ці предмети потрібно упакувати 

у контейнери різних розмірів і вантажопідйомності [44, 46, 48]. 
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Також задана множина типів контейнерів 1 2{ , , , }Tt t t . Кожен контейнер 

(bin) типу 
jt  має три розміри ( , , )j j jW H L  і максимальну допустиму 

вантажопідйомність 
jR . Існує необмежена кількість контейнерів кожного типу. 

Будемо називати ширину і довжину горизонтальними розмірами. 

Тривимірні контейнери містять стеки (stacks), що встановлені ортогонально на 

двовимірній підлозі. Стеки формуються наступним чином. З певної кількості 

предметів з рівними до заданої точності шириною і довжиною може бути 

складений ряд (row) (рис. 3.13). Аналогічно, кілька рядів можуть формувати 

шар (layer). Розміри рядів в напрямку, перпендикулярному шару, також 

однакові до заданої точності (див. рис. 3.13). Шари, упаковані один поверх 

іншого, утворюють стеки. Всі предмети у шару повинні мати однакову висоту. 

 

На підставі класифікації, даної Wascher та ін. [155], уточнений тип даної 

задачі – це тривимірне прямокутне пакування контейнерів різних розмірів (3-

dimensional rectangular Multiple Bin Size Bin Packing Problem — MBSBPP). 

Нехай з множини предметів 1 2{ , , , }Nq q q  сформовано з урахуванням 

умов побудови K  стеків необмеженої висоти. Візьмемо це число в якості 

оцінки кількості контейнерів – достатнього числа, щоби розмістити всі 

предмети. Нехай K  – апріорна оцінка кількості контейнерів будь-якого типу, 

тобто, 1 TK K K   . 

Введемо наступні змінні: 

Рисунок 3.13 – Можливі конфігурації рядів (об’єкт = предмет) і 

шарів (об’єкт = ряд) ): а) вшир; б) вдовж 
 

об’єкт 3 

об’єкт 2 

об’єкт 1 

об’єкт 3 об’єкт 2 об’єкт 1 

а) б) 
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1,   якщо  й  предмет  входить до  го  контейнера  го  типу;

0   в  іншому  випадку,
ijk

i k j
x

  
 


 

де 1, , 1, , 1,i N j T k K   . 

Допоміжні змінні: 

1

1,   якщо  0,

0   в  іншому  випадку,

N

ijk

ijk

x
f 




 




 

де 1, , 1,j T k K  .  

Формалізуємо наступні обмеження. 

Кожен предмет має бути упакованим: 

1 1

1, 1,
T K

ijk

j k

x i N
 

  . 

Сумарний об’єм предметів, упакованих у k -й контейнер типу 
jt , має бути 

не більше, ніж j j j jV W H L   : 

1

, 1, , 1,
N

i ijk j

i

v x V k K j T


   , 

де i i i iv w h l    – об’єм i -го предмета. 

Сумарна вага предметів, упакованих до k -го контейнеру типу 
jt , має 

бути не більше, ніж 
jR : 

1

, 1, , 1,
N

i ijk j

i

r x R k K j T


   . 

Крім того, існує ряд обмежень, пов’язаних з координатами – умови 

неперетинання предметів і те, що вони не виходять за рамки окремого 

контейнера. 
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Цільова функція: 

1

1 1 1

min
T K N

j jk i

j k i

F V f v
  

     . 

Фрагментарна модель задачі: K  стеків необмеженої висоти обираються у 

якості елементарних фрагментів. Випадкова перестановка з KS  визначає їхній 

порядок. Ці стеки послідовно упаковуються в контейнер випадково обраного 

типу. При цьому вони «нарізуються» на стеки максимально можливої висоти 

для даного типу контейнера, їхні основи розташовуються на підлозі контейнера 

за правилом iTop-Right. Алгоритм упаковки стеків у контейнери буде наведено 

нижче. 

 

 

3.3.2 Математична модель задачі ESICUP - Renault Container Loading 

Challenge 

 

 

Описана фрагментарна модель тестувалася на задачах конкурсу «ESICUP 

– Renault Container Loading Challenge (2015)», який був організований робочою 

групою ESICUP у співробітництві з університетом міста Бордо (Франція). Тема 

конкурсу була запропонована і профінансована автомобілебудівною компанією 

Renault. Повна постановка задачі наведена на сайті конкурсу [106], також її 

можна знайти у додатку А.1. 

Всього задача містить 29 обмежень. Наведемо тут деякі з них. 

Кожен предмет зв’язаний з певним продуктом , 1,j pp j m . Предмети, що 

відносяться до одного продукту, можуть мати різні розміри. Існують предмети, 

які можна обертати в горизонтальній площині. Упаковка предмета може бути 

металічна або не металічна, це впливає на формування стеків. 
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У кожному шару предмети повинні мати однакову висоту, за винятком 

верхнього шару стека, для якого ця умова не обовязкова. 

Оскільки предмети відправляються практично кожен день, для 

оптимізації процесу пакування деякі з них можуть бути відкладені для 

наступної відправки. Контейнер з такими предметами має номер 0, це завжди 

контейнер з найменшим використаним об’ємом. Гранична частка предметів у 

нульовому контейнері визначена для кожного продукту. 

Для пошуку наближеного оптимального розв’язку задачі проведена 

декомпозиція задачі на дві основні частини: 

а) формування базового набору стеків; 

б) задача упакування стеків до контейнерів, яка представляє собою 

варіант задачі плоского прямокутного розкрою з необмеженою множиною 

заготовок різних типів. 

Формування базового набору стеків. Був розроблений детермінований 

алгоритм, який при побудові стеків враховує більшість обмежень. 

Для розв’язання цієї задачі будуються такі сімейства об’єктів: 

Items – сімейство предметів; 

TempItems – в цьому сімействі кожен предмет, який можна обертати на 

900 зустрічається двічі з різною орієнтацією. 

Об’єкти сімейства TempItems упорядковуються за такими ознаками: вид 

упаковки (metal, non-metal), висота предмета, довжина предмета, ширина 

предмета і значення ознаки достатності  . Ознака достатності пов’язана з 

формування контейнера з номером 0 і буде описана нижче. 

Предмети сімейства TempItems проглядаються послідовно і при 

виконанні відповідних умов на розміри об’єднуються в ряди. При цьому 

кількість предметів в ряду не перевищує заданого цілочислового параметра 

_r loc , який, в свою чергу, вибирається випадково з діапазону [1, ]r , де r  – 

гранична кількість предметів в ряду (задається в умовах задачі). Якщо предмет 

став частиною чергового ряду, то його дубль (що відрізняється поворотом на 

900) в подальшому перегляді послідовності участі не бере. 
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В результаті роботи алгоритму буде побудовано сімейство рядів Rows. 

Потім будується сімейство TempRows, в якому кожен ряд, що допускає 

обертання на 900, зустрічається двічі з різною орієнтацією. Ряд допускає 

обертання, якщо всі предмети, що до нього входять, допускають обертання. 

На наступному кроці алгоритму ряди сімейства TempRows 

упорядковуються за тими ж ознаками, що і TempItems: вид упаковки (metal, 

non-metal), висота ряду, довжина ряду, ширина ряду і ознака достатності. 

Об’єкти сімейства TempRows проглядаються послідовно і при виконанні 

відповідних умов на розміри об’єднуються в шари. При цьому кількість рядів у 

шару не перевищує заданого цілочислового параметра _l loc , який, в свою 

чергу, вибирається з діапазону [1, ]l , де l  – гранична кількість предметів у 

шару (задається в умовах задачі). Якщо ряд став частиною чергового шару, то 

його дубль (що відрізняється поворотом на 900) в подальшому перегляді 

послідовності участі не бере. 

В результаті роботи алгоритму буде побудовано сімейство шарів Layers. 

Потім будується сімейство TempLayers, в якому кожен шар, що допускає 

обертання на 900 зустрічається двічі з різною орієнтацією. 

Шари сімейства TempLayers об’єднуються у стеки, причому об’єднуються 

всі шари близьких розмірів без врахування інших обмежень. Якщо шар став 

частиною чергового стека, то його дубль (відрізняється поворотом на 900) 

надалі перегляді послідовності шарів не бере участі. Шар допускає обертання, 

якщо всі ряди, що до нього входять, допускають обертання. 

В результаті роботи алгоритму буде побудовано сімейство стеків Stacks, 

кожен з яких складається з шарів близьких за розміром. Потім будується 

сімейство TempStacks, в якому кожен стек, що допускає обертання на 900 

зустрічається двічі з різною орієнтацією. 

Пакування стеків у контейнери. На другому кроці розв’язування задачі 

відбувається пошук оптимального пакування стеків у контейнери. З огляду на 

високу обчислювальну складність задачі пакування і на те, що вона важко 
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формалізується, на цьому етапі була використана гібридна ігрова та 

фрагментарна модель пошуку оптимуму. 

В моделі беруть участь два гравці, гра є кооперативною. Цільові функції 

гри – критерії 0F , 1F . Завдання гравців – досягти мінімізації критеріїв 0F  і 1F  в 

лексикографічному порядку. Критерій 0F  – штраф за порушення якоїсь з 

наступних умов: 1) не всі предмети упаковані; 2) умова нульового контейнера. 

Якщо залишилися неупаковані стеки, то нараховується штраф по 10 одиниць за 

кожний неупакований стек. Найменший за сумарним обсягом стеків контейнер 

отримує номер нуль і для нього перевіряється умова нульового контейнера. 

Якщо цю умову порушено, то виставляється штраф розміру 1. Мінімізація 

загальної суми штрафів 0F  має вищий пріоритет ніж критерій 1F . 

 

 

3.3.3 Еволюційні алгоритми задачі пакування стеків 

 

 

Для пошуку оптимального розв’язку обидва гравці використовують 

еволюційні алгоритми нижченаведеного виду. 

Перший гравець пропонує послідовність типів контейнерів, яка 

описується цілочисловим вектором 
1 2

( , ,..., )
Ki i it t t . Тут 

jit  – номер типу j-го за 

порядком контейнера. Перший гравець для пошуку оптимальної стратегії 

використовує еволюційний алгоритм на цілочислових векторах [159]. Таким 

чином, початкова популяція розв’язків для першого гравця – це випадково 

обрана множина векторів. Кожна з координат векторів є випадково обраним 

номером типу контейнера. 

Другий гравець пропонує перестановку 1 2( , ,..., )Ks s s  стеків сімейства 

TempStacks. Стеки вкладаються в контейнери щільно за правилом iTop-Right. 

Алгоритм упакування стеків натупний: за принципом iTop-Right 

вибирається місце на підлозі контейнера, доступне для розміщення основи 
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чергового стека. Із стека сімейства TempStacks обирається набір шарів таким 

чином, щоб з них можна було побудувати допустимий стек, що задовольняє 

відповідним умовам задачі (див. додаток А.1). Частина стека, що залишилася, 

додається в послідовність стеків в якості нового елемента сімейства 

TempStacks. При цьому, якщо висота нового стека перевищує 0,7 від висоти 

контейнера, то стек розміщується безпосередньо за стеком, що його породив. В 

іншому випадку він переноситься в кінець послідовності. Якщо основа 

чергового стека не може бути розміщена в контейнері, то здійснюється перехід 

до наступного стеку. Якщо основа жодного з решти в послідовності стеків не 

може бути розміщена в контейнері, то відбувається перехід до чергового 

контейнера. Алгоритм припиняє свою роботу, коли всі допустимі стеки будуть 

розміщені в контейнерах. 

Таким чином, завдання послідовності типів контейнерів і перестановки 

стеків однозначно визначає упаковку стеків в контейнери. 

Для другого гравця застосовується стандартний еволюційно-

фрагментарний алгоритм, в якому кожен допустимий розв’язок описується 

послідовністю номерів стеків [48]. В якості початкової популяції обирається 

множина випадкових перестановок. Потужність початкової популяції дорівнює 

N , де N  – це параметр алгоритму. 

На кожному кроці алгоритму за правилом пропорційного відбору 

вибирається множина з M  пар елементів. Проводяться процедури схрещування 

і мутації та будується множина нащадків, яка об’єднується з поточної 

популяцією. Елементи одержаної множини упорядковуються відповідно до 

значень критеріїв. Перші N  з них складають чергову популяцію. Алгоритм 

закінчує роботу або через задану кількість кроків, або після стабілізації 

популяції за значеннями критеріїв (значення критеріїв всіх елементів однакові), 

або після завершення заданого часу розрахунку. 

Описана вище гра повторюється кілька разів зі змінними значеннями 

параметрів _r loc , _l loc . Рекордний результат вважається наближеним 

оптимальним розв’язком задачі. 
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3.3.4 Проблема нульового контейнера 

 

 

Згідно з умовою задачі контейнер з номером 0 – це контейнер з 

мінімальним об’ємом упакованих до нього предметів. Після закінчення 

процедури пакування визначається контейнер з мінімальним використаним 

об’ємом і йому присвоюється нульовий номер. 

У нульовому контейнері кількість предметів, що містять продукт номер j 

не повинна перевищувати величини [ ]jN , де   – параметр задачі, а jN  – 

загальна кількість предметів з j-м продуктом, j = 1,2, ... Якщо в результаті 

пакування зазначена вимога не виконується, тоді запроваджується новий 

контейнер. У цей контейнер вміщується один з шарів, для якого умова про 

склад предметів у нульовому контейнері виконується. Цей новий контейнер 

отримує номер 0. Однак при такому підході досить часто виникає «новий» 

нульовий контейнер, що значно погіршує якість розв’язку. 

Для того щоб уникнути ситуацій виникнення зайвого контейнера 

пропонується наступна процедура. Кожному з об’єктів задачі приписується 

ознака достатності  , яка приймає значення нуль або один. Спочатку предмети 

упорядковуються відповідно до продуктів, які в них містяться, і для кожного 

продукту виділяється частина з [ ]j jN N  предметів. Цим предметам 

присвоюється ознака достатності зі значенням 0  . Для інших предметів, що 

містять j-й продукт, значення ознаки 1  . Кожен з об’єктів сімейств Rows, 

Layers, Stacks отримує ознаку достатності 0  , якщо в ньому міститься хоча б 

один предмет з таким значенням ознаки достатності. 

Значення ознаки достатності використовується при упорядкуванні 

об’єктів в кожному сімействі (TempItems, TempRows, TempStacks). Таким 

чином, при формуванні упакування в першу чергу в найбільш щільно заповнені 

контейнери пакуються предмети з ознакою 0  . Як правило, це гарантує, що 

контейнер з мінімальним корисним об’ємом задовольняє умовам задачі. 
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3.3.5 Оцінка функції складності побудови розв’язку 

 

 

Твердження 3.3. Детермінований алгоритм будує множину стеків за час, 

який є поліномом від n , де n  — кількість предметів, які необхідно упакувати. 

Доведення. На етапі формування стеків детермінований алгоритм 

виконує послідовно тільки операції сортування ( ( ln )O N N ), пошуку ( (ln )O N ) 

та перевірки умов приєднання ( ( ),pO N p const ) спочатку для базової 

множини з 2N n  предметів. Кожна з цих операцій має поліноміальну 

складність, отже їхня композиція також має поліноміальну складність. 

Така ж сама послідовність дій потім відбувається для множини рядів 

(їхня кількість не більша ніж 2n ), потім для множини шарів (їхня кількість 

також не більша ніж 2n ). Для різних об’єктів (предмет, ряд, шар) умови 

приєднання взагалі різні, але час їхньої перевірки у всіх випадках 

поліноміальний. 

Таким чином, сумарний час виконання всіх операцій є сумою композицій 

поліномів, тобто обмежений поліномом від 2n . Твердження доведено. 

Твердження 3.4. Наведений фрагментарний алгоритм будує розв’язок за 

поліноміальний від ,K K n , час, де K  – кількість стеків, сформованих 

детермінованим алгоритмом на попередньому етапі, n  – кількість предметів, 

які необхідно упакувати. 

Доведення. Умова приєднання в цьому фрагментарному алгоритмі – це 

«нарізка» стека довільної висоти на стекі допустимої для відповідного 

контейнера висоти і розміщення їхніх основ на прямокутній підлозі цього 

контейнера за правилом iTop-Right. Перелічені операції виконуються за час 

2( ),O N K N n  , де N  – кількість стеків допустимої висоти. Твердження 

доведено. 
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3.3.6 Числовий експеримент 

 

 

Поділ часу. Еволюційно-фрагментарний алгоритм нелінійний: кількість 

операцій різко зростає при збільшенні розміру входу. Тому постає питання 

розділу обмеженого проміжку часу, виділеного для роботи алгоритму, між 

тестовими задачами при пошуку розв’язків у великій серії задач. 

Вважаючи, що кількість предметів у тестовій задачі – параметр, який 

визначає розмір її входу, введемо наступні позначення: L  – кількість тестових 

задач в серії; iN  – кількість предметів i -ої задачі; it  – час, виділений для 

розв’язання i -ої задачі; T  – загальний час для розв’язання всіх задач цієї серії. 

У розробленому алгоритмі було використано наступне правило поділу 

часу: 

2

2

1

1 59 6
 ,  1,2,...,

7 60 7

i
i L

k

k

T N
t i L

L
N



     


. 

При поділі часу таким чином залишається часовий резерв, який 

використовується для допоміжних операцій (введення / виведення, візуалізація 

і т. і.). 

Програмна реалізація алгоритму. Програмна реалізація виконана на мові 

програмування С++. З огляду на особливості алгоритму, був використаний 

процедурно орієнтований підхід реалізації багатомодульної програми. 

Програма містить близько 40 вихідних модулів, розмір виконуваного модуля 

близько 600 Кбайт, необхідна для функціонування оперативна пам’ять може 

бути оцінена як ( )O n , де n  – кількість предметів (Items). 

Особливістю програми є використання прямого управління розподілом 

оперативної пам’яті, необхідної для зберігання основних і допоміжних 

інформаційних даних. У проекті використано близько 20-ти користувацьких 

структур даних. 
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Вихідний код компілювався на GNU GCC Compiler (mingw32-g ++ 4.7.1) з 

використанням повної оптимізації швидкості виконання. Програма не містить 

динамічно завантажуваного коду. Системно залежні API виклики ядра ОС 

Windows використані тільки для вимірювання інтервалів процесорного часу 

роботи різних кроків алгоритму. 

Програма запускалася в системі Intel Core™ i5-3570 CPU @ 3.40 GHz, 8 

Gb RAM із ОС Windows 64-bit. 

Результати числового експерименту. Французька компанія Renault 

надала для конкурсу три серії тестових задач, які є реальними щоденними 

завданнями по завантаженню контейнерів. Характеристики цих серій наведені у 

табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 – Характеристики серій тестових задач конкурсу «ESICUP – 

Renault Container Loading Challenge (2015)» 

Серія 

Кількість 

тестових задач в 

серії 

Максимальна 

кількість 

предметів 

Максимальна 

кількість типів 

контейнерів 

A 20 2 447 2 

B 19 1 378 3 

X 17 2 597 2 

На серії A відбувся кваліфікаційний відбір учасників. Потім командам, які 

пройшли до фіналу, була надана серія B для подальшого вдосконалення їхніх 

алгоритмів. Серія X була закрита для доступу, оскільки на ній проводилося 

фінальне ранжування учасників конкурсу. 

Результати обчислень для кожного прикладу серії B представлені на 

наступній сторінці в табл. 3.4. Четверта колонка табл. 3.4 містить значення 

головної цільової функції 1F  – об’єму використаних контейнерів. Наступні 

колонки показують для кожної тестової задачі час роботи алгоритму в 

секундах, загальну кількість контейнерів, кількість контейнерів за типами. 

Загальний час розрахунку за умовами конкурсу – 1 година. 

Таблиці з результатами фіналу конкурсу для двох видів змагань – 

одногодинного та шестигодинного розрахунків – знаходяться у додатку А.2. 



 

Таблиця 3.4 – Результати виконання програми для серії B, час розрахунку – 1 година 

№ Тестова задача 

Кількість 

предметів 

у задачі 

Значення 

цільової 

функції F1, м
3 

Час 

розрахунку, 

сек. 

Кількість 

контейнерів (за 

виключенням 

нульового) 

Кількість 

контейнерів за 

типами 

1 CHE_GC_PEX_container 315 342,171 65,54 5 
4 CTR40 

1 CT40H 

2 CVP_GC_PEX_container 428 599,045 98,03 8 8 CT40H 

3 CVU_GC_PEX_container 863 1647,373 315,60 22 22 CT40H 

4 FSI_GC_PEX_container 597 748,806 165,10 10 10 CT40H 

5 MED_GC_PEX_container 321 599,045 66,97 8 8 CT40H 

6 RSM_GC_PEX_container 248 524,164 50,89 7 7 CT40H 

7 CHE_VLD_PEX_container 249 748,806 51,08 10 10 CT40H 

8 CVU_VLD_PEX_container 506 524,164 126,20 7 7 CT40H 

9 FSI_VLD_PEX_container 705 1272,970 219,60 17 17 CT40H 

10 MJV_VLD_PEX_truck 172 353,117 38,53 4 4 CA270 

11 SOM_VLD_PEX_container 1283 3594,269 664,90 48 48 CT40H 

12 ACI_RIR_PEX_truck 162 353,117 37,23 4 4 CA270 

13 ALG_RIR_PEX_container 1378 2096,657 762,60 28 28 CT40H 

14 CHE_RIR_PEX_container 771 823,686 257,30 11 11 CT40H 

15 AVZ_RIR_PEX_container 602 898,567 167,40 12 12 CT40H 

16 AVF_RIR_PEX_container 346 449,284 73,44 6 6 CT40H 

17 IKO_RIR_PEX_truck 359 441,396 76,99 5 5 CA270 

18 NSA_RIR_PEX_container 788 1347,851 267,80 18 18 CT40H 

19 TAK_RIR_PEX_truck 208 176,558 43,83 2 2 CA270 

 Загалом  17 541,046 3 549,03   

 



3.4 Еволюційно-фрагментарний алгоритм пошуку мінімальної 

множини аксіом 

 

 

Розглянемо множину { }T s  «істинних висловлювань», і множину Z 

відношень слідування виду 

( , )R A s ,      (3.9) 

де A T , s T . 

Назвемо ядром будь-яку множину C T , для якої існує скінчена 

послідовність підмножин 0 1C T T T T      така, що 1,2, ,j   

множина jT  складається в точності з таких висловлювань, що або 1js T  , або 

існує 1jA T  , для якого ( , )A s Z . Елементи послідовності будемо називати 

оболонками. 

З множини всіх ядер 
1{ , , }, 1 2 , ,m

KC C K m T    представляють 

інтерес ті, у яких потужність мінімальна. Відповідно, оптимізаційна задача про 

мінімальну множину аксіом (ММА) має вигляд 

min, 1,kC k K  . 

Структура задачі ММА схематично представлена на рис. 3.14. 

 

T1 T0 Tl-1 Tl ≡ T … 

Рисунок 3.14 – Структура задачі ММА: 0C T  – ядро,  

, 1,jT j l  – оболонки 
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У загальному вигляді ця задача, сформульована як задача розпізнавання 

властивостей, включена до списку NP-повних задач в [15] в розділі «Логіка». 

 

 

3.4.1 Фрагментарна модель задачі 

 

 

Нехай 

1 2{ , , , },mT s s s T m  ,     (3.10) 

1 2{ , , , },nZ R R R Z n  .     (3.11) 

Визначимо фрагментарну структуру ( , )Z E , де Z  – множина відношень 

(3.11), 0 1{ , , , }pE E E E  – сімейство підмножин множини Z , які є 

допустимими фрагментами. Елементи , 1,iR i n , множини Z  виберемо в якості 

елементарних фрагментів. 

Для побудови допустимих фрагментів сформулюємо рекурсивний 

алгоритм P  [59], який містить умови приєднання чергового елементарного 

фрагмента: 

− на початковому кроці ( 0r  ) вибирається порожня множина 0E  ; 

− 1r  : до допустимого фрагменту 0E  можна додати будь-який 

елементарний фрагмент ( , )
ii i kR A s Z   за правилом: 

1 0 0 1 0{ }, , { }
ii i kE E R T A T T s     , де iA  – перший елемент впорядкованої 

пари (1), 
iks  – другий елемент цієї пари, 1 ik m  . Доданий елемент не бере 

участі в подальшій побудові. Індекс останнього допустимого фрагмента на 1r   

кроці 1 1rp p  ; 

− на r -му кроці, 2,r n , вибирається черговий елементарний фрагмент 

,1iR i n  , і проводиться пошук допустимого фрагмента , 1j rE j p  , до 
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якого буде приєднуватися iR . Пошук здійснюється за наступним правилом: 

переглядаємо множини , 0j rT j p  , послідовно, починаючи з 0T , і 

перевіряємо умову i jA T . Перегляд припиняємо, як тільки умова виконалася 

для деякого 
jT . При цьому: 

 а) якщо 0 rj p  , то виконуємо наступні операції: 

{ }, { }, 0,
ij j i j u j u k rE E R T T s u p j       ; 

 б) якщо rj p , то створюємо новий допустимий фрагмент 

1 { }
r rp p iE E R   , створюємо нову множину 1 { }

r r ip p kT T s    і змінюємо 

значення 1r rp p  ; 

Якщо для жодного елемента , 1,j rE j p , умова i jA T  не виконалася, то 

проводимо наступні дії: 

 в) 1 1 0 0{ }, , { }, 1,
ii i u u i k rE E R T T A T T A s u p        . 

Таким чином, завжди виконується умова 1, 0, 1j j rT T j p   . Після 

цього переходимо до ( 1)r  -го кроку, для якого 1r rp p  ; 

− алгоритм P  зупиняється при r n , коли всі елементи , 1,iR i n , 

множини Z  будуть включені до фрагментарної структури, при цьому кількість 

p  допустимих фрагментів дорівнює np . 

Твердження 3.5. Наведений фрагментарний алгоритм будує розв’язок за 

поліноміальний час. 

Доведення. На i -му кроці алгоритму відбувається декілька послідовних 

операцій, найдовша з яких – це перевірка належності множини iA  побудованій 

множині jT . Розміри цих множин є випадковими величинами, обмеженими 

розміром m  множини T  всіх висловлювань. Тому час перевірки умови i jA T  

є 2( ), де | |O m m T . Оскільки кількість кроків алгоритму дорівнює , де | |n n Z , 

тоді згідно з твердженням 2.1 час роботи вище наведеного алгоритму є 

2 2( )O n m . Твердження доведено. 
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Після виконання алгоритму P  буде створено сімейство множин 

0 1{ , , , }pT T T . Нехай всі істинні висловлювання з T  включені в множину R , тоді 

з побудови випливає, що pT T . Вміст і кількість p  інших множин 

, 0, 1jT j p  , залежить від порядку вибору елементів , 1,iR i n , але, в будь-

якому випадку, виконується співвідношення 

0 1 pT T T m    ,     (3.12) 

оскільки за побудовою 0 1 pT T T   . Таким чином, множина 0T  є ядром, 

тобто 0 , 1kT C k K   . 

Теорема 3.5. Отримана в результаті виконання алгоритму P  

фрагментарна структура має властивість досяжності [35]. 

Доведення. Оскільки при побудові фрагментарної структури, елементарні 

фрагменти { }iR  вибиралися довільним чином, їх індекси утворюють довільну 

перестановку з n  елементів. Алгоритм P  будує сюр’єктивне відображення 

множини nS  перестановок потужності !n  на множину фрагментарних структур. 

Отже, оптимальний розв’язок знаходиться в цій множині. Таким чином, існує 

впорядкування , 1 !sZ s n  , елементів , 1,iR i n , множини Z , що отримана за 

допомогою алгоритму P  множина 0

sT  дорівнює якомусь мінімальному ядру kC  

з множини всіх ядер, тобто 0 , 1s

kT C k K    і 
0 mins

kT C  . Теорему 

доведено. 

Якщо не всі істинні висловлювання з (3.10) беруть участь у відношеннях 

із (3.11), то після виконання алгоритму P  вони складуть множину \ pT T , яка 

постійна і не залежить від порядку вибору елементів , 1,iR i n . Тому, 

виділивши ці висловлювання один раз, згодом їх можна виключити з розгляду, 

а на кінцевому етапі розв’язання задачі отримати ядро шляхом об’єднання його 

змінної частини 0T  і постійної частини \ pT T : 0 \k pC T T T  . Умова (3.12) 

виглядає тоді наступним чином:  
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0 1 pT T T m    . 

Можна сформулювати наступний алгоритм побудови ядра , 1kC k K  : 

а) елементи множини Z  лінійно упорядковуються і нумеруються: 

1 2( , , , )nR R R ; 

б) виконуємо алгоритм P  з модифікацією. На кожному кроці 1,r n  

вибирається елемент rR , але, якщо умова i jA T  не виконується для жодного 

допустимого фрагмента , 1, 1j rE j s  , тоді перевіряємо її виконання для 

наступних елементів 1 2,r rR R  . Приєднуємо відповідний елемент до 

фрагментарної структури згідно з правилом а) або б), якщо умова не 

виконалася для жодного 1 2, ,r r nR R R  , тоді приєднуємо до фрагментарної 

структури елемент rR  згідно з правилом в). Приєднаний елемент виключаємо з 

послідовності, елементи, що залишилися, нумеруємо з 1r   до n . 

При застосуванні стандартного ЕВФ-алгоритму для розв’язання задачі 

пошуку мінімальної множини аксіом в якості базової множини вибиралася 

підмножина перестановок множини nS , де n  – потужність множини відношень 

Z . Розміром задачі є довжина перестановки. 

 

 

3.4.2 Генерування наборів тестових задач 

 

 

Для тестування еволюційно-фрагментарного алгоритму було згенеровано 

набори тестових задач (тестів) [56], що розрізняються як за розміром, по так і за 

структурою даних. 

Будемо використовувати схематичне позначення для відношення R , 

наведене на рис. 3.15. 
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Тестові задачі набору А являють собою сильно впорядковану структуру, в 

якій для 1,i n  кожна множина iA  з відношення ( , )
ii i kR A s Z   складається 

рівно з одного висловлювання, всі множини iA  різні, всі висловлювання 
iks  

різні, і кожне висловлювання s T  входить в Z . Отже, одне й те ж 

висловлювання не може брати участі більше, ніж у двох відношеннях. 

Для генерації тестової задачі задавалися два параметри: потужність ядра 

0m  і кількість оболонок l . Потім генерувалася випадкова перестановка 

1 2 n     із 0n m l   номерів відношень iR . Такі задачі мають єдиний 

точний, заздалегідь відомий, розв’язок, якому відповідає єдина фрагментарна 

структура, але не єдина перестановка, серед яких завжди є тотожна. За номером 

відношення можна однозначно відновити номери двох висловлювань, які його 

утворюють, і, отже, номери висловлювань, які становлять ядро і оболонки. 

Приклад задачі з розміром входу 8n   наведено на рис. 3.16. 

 

8 7 

6 5 

4 

2 

3 1 

Рисунок 3.16 – Точний розв’язок для тестової задачі з набору А. 

Параметри: потужність ядра 0 4m  , кількість оболонок 2l  . 

0| | ( 1) 12m T m l     , 0| | 8n Z m l    , | | 1, 1,8iA i  , 0 0| | 4m T   

3A   R  
A  

s  

Рисунок 3.15 – Схематичне зображення відношення R = (A, s) 
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Пронумеруємо підряд відношення, що утворюють ланцюжки від ядра до 

останньої оболонки. Тоді даній фрагментарній структурі, крім тотожної, 

відповідають, наприклад, перестановки 135 7 4 8 6 2  , 12 7 8 5 3 4 6   та ін. 

Схематично побудову фрагментарної структури, наведеної на рис. 3.16, за 

тотожною перестановкою можна представити наступним чином: 

1 2

3 4

0 5 6

7 8

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12.

m

  

 


  

  

 

Тут кількість рядків дорівнює потужності ядра 0m , довжина ланцюжка в 

кожному рядку дорівнює кількості оболонок l . Вузли ланцюжка – це номери 

висловлювань, зв’язаних відношенням, їх в кожному рядку 1l  . Для даного 

прикладу ядро 0 {1, 4, 7,10}T  , оболонка 1 {1, 4, 7,10, 2, 5, 8,11}T  , оболонка 

2 {1, 4, 7,10, 2, 5, 8,11, 3, 6, 9,12}T T  . 

Таким чином, відношення , 1,iR i n , в задачах набору А мають 

структуру 1({ }, )
i ik ks s  , де  

mod , mod 0,
*( 1)

1, mod 0.
i

i l i li
k l

i ll

 
        

 

Структура тестів з набору Б набагато більш хаотична. Для генерування 

тестової задачі задавалися чотири параметри. Перший – кількість висловлювань 

в множині T , другий – кількість відношень в множині Z . Розмір iA  множини 

«тверджень» тут – випадкова величина з трикутним розподілом і мінімальним 

значенням, рівним одиниці. Середній розмір і максимальний розмір множини 

iA  – останні два параметра. Випадкова комбінація 
1iA

nC


 виробляє номери 

висловлювань для множини «тверджень» і висловлювань-«наслідки» відношень 

( , ), 1,
ii i kR A s i n  . Таким чином, не всі висловлювання з T  обов’язково беруть 
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участь у відношеннях ( , ), 1,
ii i kR A s i n  , та одні і ті ж висловлювання можуть 

входити у більш ніж два відношення. 

На рис. 3.17 приведений розв’язок тестової задачі з набору Б з 

неоптимальним ядром. 

 

Множина, відзначена виділеним пунктиром може бути винесена з ядра, 

при цьому кількість оболонок збільшитися на одиницю. 

Програми генерації тестових задач наведені у додатку Б.1. 

 

 

3.4.3 Результати роботи ЕВФ-алгоритму 

 

 

Порівняння роботи еволюційно-фрагментарного (ЕВФ) алгоритму 

проводилось з двома наближеними алгоритмами. Перший алгоритм – 

випадковий пошук з рівномірним розподілом точок. Другий – метод локального 

пошуку з випадковим вибором початкової точки. На кожній ітерації локального 

Рисунок 3.17 – Неоптимальний розв’язок для тестової задачі з набору Б. 

Параметри: кількість висловлювань | | 18m T  , кількість відношень 

| | 12n Z  , середній розмір множин | | 3imean A  , максимальний розмір 

множин | | 4imax A   
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пошуку обмежуємося кулею радіуса один в метриці Кендалла. Точка 

локального оптимуму в цій кулі стає центром кулі наступної ітерації. 

Локальний пошук зупиняється на ітерації, на якій розв’язок не був покращений. 

Для різних алгоритмів якість отриманих рішень порівнювався при 

однаковій або майже однаковій кількості прорахунків цільової функції (ЦФ). 

Кількість evfN  оцінок ЦФ ЕВФ-алгоритму є 

_ _ _ _ _evfN розмір популяції кількість пар для кросоверу число поколінь   , 

де розмір популяції дорівнює 0X . Метод відбору пар – пропорційний, 

ймовірність мутації дорівнює 0,1. 

Для випадкового пошуку кількість rsN  прорахунків ЦФ, тобто кількість 

згенерованих випадкових перестановок, задавалося рівною evfN . Параметри для 

локального пошуку підбиралися так, щоб середнє по набору число оцінок ЦФ 

приблизно дорівнювало evfN . 

Тестові задачі набору А генерувалися з наступними параметрами: 

потужність ядра 0 20m  , кількість оболонок 4l  . Таким чином, кількість 

відношень, тобто довжина перестановки, в кожній задачі становила 80n  , 

кількість висловлювань 100m  . При розв’язуванні задач з набору А для 

локального пошуку на початковому етапі вибиралися дві випадкові 

перестановки. Це призводило до того, що кількість lsN  оцінок цільової функції 

для кожної із 100 задач змінювалася в діапазоні від 85 323 до 132 723 із 

середнім значенням 108 425. Параметри ЕВФ-алгоритму задавалися такі: 

_ 1000розмір популяції   , 

_ _ _ 200кількість пар для кроссоверу   , 

_ 625число поколінь  . 

Таким чином, 126000evf rsN N  . 
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Для генерування тестових задач з набору Б задавалися наступні 

параметри: кількість відношень 50n  , кількість висловлювань 100m  , для 

1,i n  середній розмір множини iA  дорівнював трьом, максимальний розмір 

множини iA  дорівнював шести. Тут при розв’язуванні задач для локального 

пошуку вибиралися 4 випадкові початкові перестановки, що призводило до 

наступних характеристик lsN : мінімальне значення 26 955, максимальне 

56 355, середнє за набором 43 076. Параметри ЕВФ-алгоритму: 

_ 600розмір популяції  ,  

_ _ _ 100кількість пар для кроссоверу  , 

_ 384число поколінь  . 

Таким чином, 40 000evf rsN N  . 

У додатку Б.2 наводиться детальний програмний код для ЕВФ-алгоритму. 

Також там містяться функції для алгоритму локального пошуку. 

Всі програми реалізовані на мові С++ 98 в ІСР Code::Blocks 13.12. 

Розрахунки проводилися на комп’ютері з процесором Intel Core™ i5-4440 CPU 

@ 3.40 GHz, 8 Gb RAM та з 64-разрядною Windows. 

Набори А і Б містили 100 тестових задач кожен. У табл. 3.5 наведені 

результати порівняння роботи ЕВФ-алгоритму і випадкового пошуку для 

наборів А і Б. 

Таблиця 3.5 – Порівняння двох алгоритмів: ЕВФ і випадкового пошуку 

Набір тестових 

задач 

Кількість 

задач у 

наборі 

висловлювань у 

задачі, m 

відношень у 

задачі, n 

перемог 

ЕВФ 

А 100 100 80 100 

Б 100 100 50 100 

З табл. 3.5 видно, що ЕВФ-алгоритм абсолютно перевершує випадковий 

пошук за кількістю кращих розв’язків на обох наборах даних. Відзначимо, що 
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алгоритм випадкового пошуку більш чутливий до якості генератора випадкових 

чисел. 

У табл. 3.6 наведені результати порівняння роботи ЕВФ-алгоритму та 

локального пошуку для наборів А і Б. 

Таблиця 3.6 – Порівняння двох алгоритмів: ЕВФ і локального пошуку 

Набір 

тестових 

задач 

(кількість 

задач) 

Кількість 

висловлювань 

у задачі, m 

відношень у 

задачі, n 

перемог 

ЕВФ 

однакових 

розв’язків 

програшів 

ЕВФ 

А (100) 100 80 33 18 49 

Б (100) 100 50 39 43 18 

З табл. 3.6 випливає, що ЕВФ-алгоритм випереджає алгоритм локального 

пошуку за кількістю кращих розв’язків на вхідних даних з менш 

впорядкованою структурою (набір Б). У той час як, на сильно упорядкованих 

даних (набір А) цей показник практично однаковий та дуже чутливий до 

кількості оцінок ЦФ і якості генератора випадкових чисел. До того ж, як видно 

з табл. 3.7, час роботи ЕВФ-алгоритму через сортування та інші операції, що 

виконуються на кожній генерації, більше, ніж час роботи локального пошуку. 

Таблиця 3.7 – Час розрахунку для всього набору тестових задач 

Набір тестових 

задач 

Час роботи, с 

ЕВФ-

алгоритму 

випадкового 

пошуку 

локального 

пошуку 

А (100 задач) 58.4 58.8 8.1 

Б (100 задач) 15.3 18.7 3.3 

Різниця в часі розрахунку між наборами А і Б пояснюється тим, що 

кількість оцінок ЦФ для ЕВФ-алгоритму і випадкового пошуку в наборі Б була 

точно в 3,15 разів менша, ніж в наборі А. Для локального пошуку це 

відношення – випадкова величина з середнім значенням того ж порядку. 
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3.5 Висновки до розділу 3 

 

 

Показано, що задача трасування певного типу на цілочисловій ґратці 

може бути зведена до комбінаторної задачі пошуку правильних слів у мові із 

скінченним алфавітом. Встановлено точне число трасувань певного типу (3.3), 

звідки випливає, що переборний алгоритм пошуку оптимальних розв’язків 

задачі трасування має експоненціальну трудомісткість. Отримана комбінаторна 

тотожність (3.1). Доведено, що задача трасування може розглядатися як задача 

на фрагментарній структурі, зокрема можлива сюр’єкція множини 

перестановок скінченного набору елементів на множину допустимих розв’язків 

задачі. Таким чином, задача пошуку оптимального трасування може бути 

зведена до комбінаторної задачі пошуку оптимальної перестановки. 

Наявність фрагментарної структури дозволяє для задачі пошуку 

наближеного оптимального трасування використовувати еволюційно-

фрагментарну модель. За допомогою цієї моделі отримано ряд наближених 

розв’язків. Встановлена нижня оцінка щільності допустимих трасувань. Це 

дозволяє довести, що деякі з побудованих ЕВФ-алгоритмом розв’язків є 

оптимальними. 

Такий же підхід був застосований до задачі двошарового трасування. 

Доведена властивість досяжності побудованої фрагментарної структури. 

Показано, що фрагментарний алгоритм будує розв’язок за поліноміальний час. 

Запропонований підхід дозволяє застосувати універсальний метод 

пошуку наближених розв’язків на основі фрагментарної моделі до задач 

багатошарової трасування. У перспективі еволюційно-фрагментарний алгоритм 

дозволяє значно прискорити пошук прийнятних реалізацій трасування, а також 

врахувати численні обмеження, що виникають на практиці при побудовах 

багатошарових трасувань. 
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Запропонований метод пошуку наближених розв’язків може бути легко 

перенесений і на інші типи задач трасування з різними конструктивними 

обмеженнями. 

Представлена математична модель задачі тривимірного пакування у 

контейнери різних типів. Для пошуку оптимальної пакування запропонований 

оригінальний еволюційний алгоритм, базовою множиною якого є множина 

перестановок. Показано, що алгоритм знаходження наближеного розв’язку має 

поліноміальну трудомісткість. Модель пройшла тестування на промислових 

задачах по завантаженню контейнерів, які включають багато обмежень. 

Запропонована метаевристика для розв’язання задачі пошуку мінімальної 

множини аксіом відноситься до класу алгоритмів чорного ящика, тобто не 

вимагає змін при розв’язуванні задачі для будь-якої дескріпційної логіки. 

Можливості даного еволюційно-фрагментарного алгоритму були 

протестовані на великій базі спеціально згенерованих тестових задач. 

Порівняння проводилося з відомими наближеними алгоритмами: випадкового 

пошуку і локального пошуку. Досліджено якість отриманих розв’зків на різних 

структурах вхідних даних. 

Результати дослідження виявили перевагу ЕВФ-алгоритму в порівнянні з 

випадковим пошуком для обох структур вхідних даних. ЕВФ-алгоритм 

випереджає алгоритм локального пошуку за кількістю кращих розв’язків на 

вхідних даних з менш впорядкованою структурою, в той час як на даних з 

сильно впорядкованою структурою цей показник для обох алгоритмів 

практично однаковий. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі проведено узагальнення і розробку теоретичних 

основ математичного апарату для побудови та дослідження фрагментарних 

моделей широкого класу важкорозв’язних задач дискретної оптимізації. 

Методи еволюційного моделювання розповсюджені на задачі трасування 

друкованих плат, множинного тривимірного пакування і логічного 

проектування. Розглянуті в дисертації моделі та методи пройшли широку 

апробацію. Вони можуть використовуватися під час пошуку розв’язків у 

багатьох наукових задачах, а також у задачах бізнесу, проектування, під час 

створення сучасних автоматизованих систем проектування та управління. 

У межах проведених досліджень отримано такі основні результати: 

− за результатами проведеного аналітичного огляду існуючих моделей та 

методів пошуку наближених розв’язків задач дискретної оптимізації 

трасування, пакування і логічного проектування виявлено ряд невирішених 

проблем. Це дозволило поставити основні завдання дисертаційного 

дослідження; 

− за результатами встановлення умов відповідності ациклічних орграфів 

з одним джерелом фрагментарним структурам вперше сформульовано та 

доведено наступні теореми: 

− про достатню умову відповідності нерозміченого орграфа з 

одним джерелом деякому класу ізоморфних фрагментарних структур, що 

дозволило розв’язати задачу переліку неізоморфних фрагментарних структур 

заданої розмірності (3 неізоморфних фрагментарних структури розмірності 2, 

19 – розмірності 3); 

− про властивості нерозмічених орграфів з одним джерелом, що 

відповідають деякому класу ізоморфних фрагментарних структур; 

− про критерій відповідності розміченого орграфа з одним 

джерелом деякій фрагментарній структурі, що дозволяє розв’язати задачу 
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перерахування фрагментарних структур заданої розмірності (4 фрагментарних 

структури розмірності 2, 66 – розмірності 3); 

− запропоновано гібридний алгоритм на основі фрагментарного 

алгоритму і еволюційного алгоритму на перестановках, який дозволяє 

застосовувати уніфікований підхід до розв’язання великого класу задач. На 

основі гібридного алгоритму, що поєднує фрагментарний алгоритм і 

еволюційний алгоритм на перестановках, запропоновано ефективні методи 

розв’язувань наступних задач: 

− трасування друкованих плат; 

− множинного пакування контейнерів різних типів; 

− пошуку мінімальної множини аксіом. 

Отримано порівняльні характеристики відомих наближених алгоритмів 

та гібридного алгоритму на основі фрагментарного алгоритму і еволюційного 

алгоритму на перестановках; 

− доведено існування властивості досяжності у межах фрагментарної 

моделі для задач трасування друкованих плат і логічного проектування; 

− гібридний алгоритм на основі фрагментарного алгоритму і 

еволюційного алгоритму на перестановках був застосований для 

розв’язування задач: 

− трасування друкованих плат малих розмірів: до 11 для 

одношарового трасування (плата з 22 22  контактів) та до 9 – для 

двошарового (плата з 18 18  контактів). Це дозволило усунути такі недоліки 

існуючих алгоритмів, як блокування контактних майданчиків та кратні 

переходи між шарами; 

− конкурсної задачі по завантаженню контейнерів різних типів, 

що дозволило підтвердити універсальність фрагментарної моделі та 

можливість її застосування при розв’язанні важкоформалізованих задач;  

− задачі вибору аксіом для різних структур вхідних даних, що 

дозволило запропонувати ефективний алгоритм «чорного ящику» для цієї 
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задачі та проаналізувати роботу гібридного алгоритму на різних вхідних 

даних; 

− показано, що якщо для перевірки умови приєднання фрагментарної 

моделі існує алгоритм поліноміальної складності за кількістю елементарних 

фрагментів, тоді час роботи фрагментарного алгоритму також поліноміальний. 

Показано, що перевірка умов приєднання у фрагментарних моделях задач 

трасування, пакування і логічного проектування здійснюється за 

поліноміальний час. 
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Додаток А 

Задача тривимірного пакування  

у контейнери різних типів 

 

(за матеріалами конкурсу Renault / ESICUP – 2015 

версія 1.3 від 26 серпня 2014 р.) 

 

 

А.1 Модель конкурсу Renault / ESICUP 

А.1.1 Введення 

 

 

Renault S. A. є одним з основних виробників транспортних засобів. 

Компанія виробляє широкий діапазон легкових і вантажних машин, її 

підприємства розташовані у багатьох країнах світу. 

Задача, що описується у цьому документі, – це задача про завантаження 

вантажівки/контейнера, яку доводиться розв’язувати логістичними 

платформами під час організації перевезень у різні точки планети. Цей вид 

діяльності набуває критичного значення у міру того, як Renault стає глобальним 

гравцем. Автомобілевиробнику потрібно розсилати комплектуючи з Європи на 

свої заводи по всьому світу (Бразилія, Індія, Китай, Росія, Іран). 

На додачу до щоденного завантаження контейнерів логістичні платформи 

щотижня повинні розраховувати кількість контейнерів, необхідних для 

перевезень у кілька наступних тижнів. Вони також повинні моделювати 

завантаження майбутніх транспортних проектів, щоб знайти найкращі варіанти 

завантаження і найбільш відповідну упаковку. Тож інструменти для розрахунку 

завантаження є серцевиною діяльності логістичних платформ. 

Мінімізація кількості відправлених контейнерів надзвичайно важлива, 

оскільки звільнення одного кубічного метра в кожному контейнері може дати 

величезну щорічну економію для логістичних платформ. 

Велика кількість малих предметів може бути розміщена у контейнерах 

різних розмірів. Оскільки такі предмети відсилаються майже кожен день, деякі 
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з них можуть бути відкладені для відправки іншим разом, якщо це може 

поліпшити процес пакування. 

 

 

А.1.2 Структура задачі 

 

 

Мета – розміщення набору предметів у контейнерах таким чином, щоб 

мінімізувати загальний використаний об’єм, так само як і набір вторинних 

критеріїв. 

Тривимірні контейнери містять стеки, встановлені на двовимірній підлозі. 

Кожен стек складається з шарів, які розташовані один над одним. Шари містять 

множину рядів, які складаються із спакованих предметів, розташованих на дні 

шару. 

Існує три корельованих розмірності (ширина, довжина, висота) і 

додаткова розмірність – вага. Будемо називати ширину і довжину 

горизонтальними розмірами. 

Позиція будь-якого елементу (предмет, ряд, шар, стек) описується у 

розв’язку його трьома координатами ,i ix y  і iz . Початок відліку в кожному 

контейнері відповідає лівій нижній позиції на рис. А.1. 

 

 

А.1.3 Опис завдання 

А.1.3.1 Предмети 

 

 

Предмет i  має три просторових розміри ( , ,i i iw h l ) і вагу ir . Кожен 

предмет пов’язаний з певним продуктом p . Ідентичні предмети не згруповані у 

вхідних даних. Кілька предметів, що відносяться до одного продукту, можуть 

мати різні розміри. 

Предмет може обертатися тільки в одній (горизонтальній) площині, тобто 

дно коробки залишається дном. Як завжди, вважаємо, що довжина більше, ніж 

ширина (рис. А.2). Отже, якщо предмет не може обертатися, то він або 
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фіксований вдовж (розмір il  спрямований за розміром 
jL  контейнера), або 

фіксований вшир (розмір iw  спрямований за розміром jL  контейнера) (C1). 

 

Рисунок А.1 – Вид контейнера зверху. Відповідність координат і розмірів 

в двох горизонтальних напрямках 

 

Упаковка предмета може бути металевою, картонною, пластмасовій або 

дерев’яною (ця властивість використовується для визначення можливого 

стека). 

 

Рисунок А.2 – Можливі орієнтації предметів 

 

 

А.1.3.2 Контейнери 

 

 

Кожен контейнер типу j  має три розміри ( , ,j j jW H L ) і максимальну 

допустиму вагу вантажу 
jR . Сума ваг предметів, упакованих у контейнер j -го 

типу, повинна бути менше, ніж 
jR  (C2). Існує кілька можливих типів 

контейнерів, кількість контейнерів кожного типу необмежена. 
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Контейнер містить декілька стеків, які встановлені перпендикулярно 

підлозі. Стеки не можуть перекриватися (С3) і повинні повністю поміщатися у 

контейнері (C4). Пакування стеків у контейнери є двовимірною ортогональною 

задачею пакування контейнера з дозволеним обертанням на 90 градусів. На рис. 

А.3 представлене допустиме упакування стеків у контейнер (вид зверху і вид 

спереду). 

 

Рисунок А.3 – Упакування стеків до контейнера 

 

Кожен предмет повинен належати рівно одному стеку, завантаженому у 

контейнер (C5). 

Існує спеціальний контейнер (контейнер 0 надалі), призначений для 

предметів, які не будуть надсилатися в поточній партії. Для даного продукту, 

якому відповідає k  предметів, не може бути більше, ніж k     предметів в 

цьому спеціальному контейнері, тут [0,1]   – параметр задачі (C6). У 

розв’язку контейнер 0 – це завжди контейнер з найменшим використаним 

об’ємом (тобто, сумою об’ємів стеків, включаючи, невикористаний всередині 

стеків, об’єм) (C7). 
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А.1.3.3 Стеки 

 

 

Стек містить шари, упаковані один поверх іншого. Послідовні шари 

неперервні у вертикальному напрямку. Висота стека є сумою висот його шарів 

(C8) (стек сам по собі розміру не має). 

Вершина стека – це вершина його самого верхнього шару. Ця величина не 

може бути більша, ніж висота H  контейнера (C9). 

Шари в стеку повинні бути укладені таким чином, що два шари даного 

стека не повинні відрізнятися більше, ніж на задане відношення S  в обох 

горизонтальних напрямках (C10), тобто більше / менше 1 S   як для ширини, 

так і для довжини. 

Ширина (відповідно, довжина) стека є найбільшою шириною (відповідно, 

довжиною) шару, що міститься в цьому стеку, тобто основа стека – це 

прямокутник, описаний навколо всіх проекцій його шарів на поверхню підлоги 

(C11). 

Предмети в металевій упаковці повинні упаковуватися разом (не можна 

змішувати металеві упаковки з картонними та дерев’яними в одному стеку) 

(C12). 

Існує максимальна «щільність» для кожного неметалевого стека (дана як 

параметр  ) (C13). Щільність стека дорівнює загальній вазі предметів у стеку, 

поділеній на площу основи стека. 

Вага шару є сума ваг предметів, які він містить. Шари в стеку повинні 

бути відсортовані знизу догори за спаданням ваги (C14). 

 

 

А.1.3.4 Шари 

 

 

Шар складається з різних неперервних рядів (C15). Шар може бути 

організовано вшир або вдовж. Якщо його організовано вшир (відповідно, 
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вдовж), то він складений з неперервних рядів, спрямованих вздовж осі y  

(відповідно, осі x ). 

Існує максимальна дозволена кількість L  рядів у шару (C16). Розміри 

рядів в напрямку, перпендикулярному шару, однакові (до заданої точності L ) 

(C17). 

Всі предмети у шару мають однакову висоту, за винятком самого 

верхнього шару стека (C18). Верхній шар має такі властивості: обмеження 

(C18) і (C10) ослаблені — висота предметів може бути різною і сам шар може 

бути значно меншій за інші шари у стеку. 

Початки рядів у шару повинні мати однакову x -координату (відповідно, 

y -координату), якщо шар організований вшир (відповідно, вдовж) (C19). На 

рис. А.4 наведено приклади допустимих шарів. 

 

Рисунок А.4 – Різні можливі конфігурації для шару з трьома рядами 
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Горизонтальні розміри шару – це розміри прямокутника, описаного 

навколо його рядів (C20). 

 

 

А.1.3.5 Ряди 

 

 

Ряд – це неперервна послідовність предметів (C21). Ряд може бути 

організовано вшир або вдовж, незалежно від напрямку його шару. Кількість 

предметів в ряду обмежена параметром R  (C22). 

Розміри предметів в напрямку, перпендикулярному до напрямку ряду, 

однакові (до точності, заданої параметром R ) (C23). 

Початки координат кожного предмета в ряду повинні мати одні й ті ж x -

координати (відповідно, y -координати), якщо ряд організований вшир 

(відповідно, вдовж) (C24). 

Горизонтальні розміри ряду – це розміри прямокутника, описаного 

навколо його предметів (C25). 

Приклад конструкцій рядів, допустимих для шару, наведено на рис. А.5. 

 

 

А.1.3.6 Додаткові обмеження 

 

 

Також вводяться два додаткових практичних обмеження. 

Не можна будувати стеки, що мають кілька металевих упаковок в шарах 

(C28). Це означає, що металеві стеки будуть складатися з одиничних предметів, 

покладених один на одного. 

Будемо називати найнижчий шар у стеку основним шаром. Предмети 

основного шару утримують вагу свого стека. Вага, що припадає на один 

предмет основного шару, обчислюється наступним чином. Якщо площа(основа) 

– це площа основного шару, площа(i) – площа i -го предмета основного шару і 
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вага(стекбезоснови) – це вага стека мінус вага основного шару, тоді площа(i) /  

площа(основа) * вага(стекбезоснови)  , де   – параметр (C29). Можна 

помітити, що достатньою умовою виконання цього обмеження, є його 

виконання для предмета найбільшої площі в основному шару. Зауважте, що це 

обмеження застосовується тільки до неметалічних стеків. 

 

 

Рисунок А.5 – Різні можливі конфігурації ряду з трьома предметами 
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А.1.3.7 Цільові функції 

 

 

Мета – оптимізувати у лексикографічному порядку наступні функції: 

(O1) мінімізувати загальний об’єм використаних контейнерів. Загальний 

об’єм дорівнює сумі об’ємів використаних контейнерів. Якщо контейнер 

використаний, то ми вважаємо його повний об’єм витраченим. При цьому 

спеціальний контейнер 0 до уваги не береться. 

(O2) мінімізувати об’єм стеків в спеціальному контейнері 0. Він дорівнює 

сумі об’ємів стеків в цьому контейнері (включаючи невикористаний всередині 

стеків об’єм). 

(O3) мінімізувати довжини конфігурацій контейнерів. Довжина 

конфігурації це максимальна з x -координат країв стеків. Сума цих 

максимальних x -координат всіх контейнерів є критерієм мінімізації. 

(O4) мінімізувати «компактність» контейнера. Ця величина обчислюється 

наступним чином. Для кожного контейнера ми визначаємо «центр ваги», що 

відноситься до об’єму предметів. Він обчислюється як зважена сума координат 

предметів, де «ваги» – це об’єми предметів, x -координата центра ваги є 

значенням компактності контейнера. Сума значень компактності всіх 

контейнерів – критерій для мінімізації. 

Для кожної цільової функції, загальна кількість балів по всьому набору 

прикладів дорівнює сумі балів цієї функції для кожного прикладу. Кандидати 

ранжируватимуться лексикографічно відповідно до загальної кількості балів за 

чотирма функціями. 

 

 

А.1.3.8 Підсумок за даними задачі 

 

 

Дані для задачі зведені в таблицях А.1, А.2 і А.3. Ці величини 

відповідають величинам, наведеним у вхідних файлах. 
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Таблиця А.1 – Атрибути предметів 

Позначення Значення Опис 

I  множина предметів I  позначимо | |I  через n  

iw  ширина предмета виражена у мм 

il  довжина предмета виражена у мм, i il w  

ih  висота предмета виражена у мм 

ir  вага предмета виражена у кг 

io  орієнтація предмета io  {вдовж, вшир, вільна} 

it  тип упаковки it  {металевий, картонний, дерев’яний} 

Таблиця А.2 – Типи контейнерів 

Позначення Значення Опис 

J  множина типів контейнерів J  позначимо | |J  через m  

jW  ширина контейнера виражена у мм 

jL  довжина контейнера виражена у мм 

jH  висота контейнера виражена у мм 

jR  максимальна допустима вага виражена у кг 

Таблиця А.3 – Параметри задачі 

Позначення Значення Опис 
  допуск на затребуваність типу предметів виражений у % 

  максимальна допустима щільність виражена у кг/м2 
L  максимальна кількість рядів у шару зазвичай менше 5 

R  максимальна кількість предметів в ряду зазвичай менше 5 

S  допуск на відхилення розміру шару у стеку виражений у % 
L  допуск на відхилення розміру ряду у шару виражений у % 
R  допуск на відхилення розміру предмета в 

ряду 

виражений у % 

  максимальна вага над нижнім предметом виражена у кг 

 

 

А.1.3.9 Підсумковий список обмежень 

 

 

(C1) Одна або дві можливі орієнтації 

(C2) Максимальний загальна вага у контейнері 

(C3) Стеки не можуть перекриватися 
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(C4) Стеки знаходяться повністю в контейнерах 

(C5) Кожен предмет упакований 

(C6) Максимальна кількість предметів, яке може бути упакована в останній 

контейнер 

(C7) Контейнер 0 – це контейнер з найменшим об’ємом 

(C8) Висота стека дорівнює сумі висот його шарів 

(C9) Максимальна загальна висота 

(C10) Шари у стеку майже однакового розміру 

(C11) Прямокутна основа стека вміщує в себе ортогональну проекцію його 

шарів 

(C12) Металеві упаковки розташовуються разом в стеках 

(C13) Максимальна щільність для кожного стека 

(C14) Шари у стеку відсортовані за спаданням ваги 

(C15) Шари складені з неперервних рядів 

(C16) Максимальна кількість рядів у шару 

(C17) Однаковий розмір рядів у шару 

(C18) Всі предмети у шару однакового розміру 

(C19) Ряди у шару вирівняні 

(C20) Розмір шару – це розмір прямокутника, що охоплює його ряди 

(C21) Ряди складені з предметів, що стоять підряд без попусків 

(C22) Максимальна кількість предметів в ряду 

(C23) Однаковий горизонтальний розмір предметів у ряду 

(C24) Предмети у ряду вирівняні 

(C25) Розмір ряду – це розмір прямокутника, що охоплює його предмети 

(C26) Послідовні шари розташовуються без пропусків у вертикальному 

напрямку 

(C27) Вершина стека – це вершина його самого верхнього шару 

(C28) Шари, складені з металевих упаковок, можуть містити тільки один 

предмет 

(C29) Максимальна вага на предмети основного шару 
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А.1.4 Вхідні файли 

 

 

Є три фала, що містять описи контейнерів, предметів і параметрів. Ці 

файли є csv-файлами: значення в одному рядку розділяються крапкою з комою 

(‘;’). 

 

 

А.1.4.1 Файл input_bins.csv 

 

 

Файл input_bins.csv складається з рядків, кожен з яких містить опис 

одного контейнера. Один рядок складається з типу контейнера (строковий тип), 

довжини, ширини, висоти і максимальної допустимої ваги вантажу для цього 

типу контейнера. 

Наступний рядок відповідає контейнеру типу CT40H з розмірами (12090, 

2350, 2680) і максимальною допустимою вагою 26400. 

CT40H; 12090; 2350; 2680; 26400 

 

 

А.1.4.2 Файл input_items.csv 

 

 

Другий файл містить n  рядків, кожен з яких містить опис предмета. 

Кожен рядок містить ідентифікатор предмета, його довжину, ширину, 

висоту, вага, матеріал упаковки, обмеження за орієнтацією та ідентифікатор 

продукту, який, власне, в ньому знаходиться. 

Наприклад, наступний рядок описує предмет 0, розміром (1 200, 1 000, 

745), вагою 60.900, зроблений з картону, і відповідний продукту з 

ідентифікаційним номером (id) 165559019RG. Порожнє поле для обмеження за 

орієнтацією означає, що орієнтація вільна: 

0; 1200; 1000; 745; 60.900; CARDBOARD; ; 165559019RG 

Наведемо ще один приклад, в якому предмет 30 має фіксовану 

орієнтацію: 
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30; 1740; 1140; 850; 406.732; CARDBOARD; LENGTHWISE; 112845638RG 

 

 

А.1.4.3 Файл parameters.csv 

 

 

Третій файл містить список значень параметрів, по одному на рядок. 

Наприклад, якщо 0.9  , 2000  , 5L  , 10R  , 0.05S  , 0.05L  , 0.05R   

і 750  , файл буде виглядати наступним чином: 

tolerance_item_product_demands = 0.9 
maximum_density_allowed_kg = 2000 
max_number_of_rows_in_a_layer = 5 
max_number_of_items_in_a_row = 10 
layer_size_deviation_tolerance = 0.05 
row_size_deviation_tolerance = 0.05 
item_size_deviation_tolerance = 0.05 
maximum_weigth_above_item_kg = 750 

Зауважте, що максимальна допустима щільність виражена у кг / м2, в той 

час як розміри виражені у мм. 

 

 

А.1.5 Опис вихідного файлу 

 

 

Розв’язок описується в п’яти різних csv-файлах, кожен з яких відповідає 

певному рівню розв’язку (контейнери, стеки, шари, ряди, предмети). Значення в 

кожному рядку розділені крапкою з комою. 

Для всіх файлів, за винятком файлу, що описує контейнери, вихідні дані 

подібні. Спочатку виводиться унікальний ідентифікатор об’єкта (нумерація 

починається з 0), потім ідентифікатор структури, що містить цей об’єкт, потім 

координати двох протилежних кутів. Всі координати відраховуються від 

початку координат контейнера. Координати у файлі дотримуються цієї угоди. 

Початковий кут об’єкта – це найближчий до початку координат контейнера кут. 

Крайовий кут – найбільш віддалений. Орієнтація предмета випливає з його 

координат. 
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Всі ідентифікатори унікальні, навіть якщо два шари (відповідно, ряди) 

знаходяться в різних контейнерах (відповідно, шарах), вони не можуть мати 

однакові id. 

Для зручності читання перший рядок кожного файлу містить імена полів. 

 

 

А.1.5.1 Файл bins.csv 

 

 

Для кожного контейнера записується рядок. Позначимо через m̂  кількість 

використаних контейнерів. Кожен рядок містить ідентифікатор контейнера (від 

0 до ˆ 1m  ) і відповідний тип контейнера. Наприклад, якщо контейнер 0 – це 

контейнер типу CT40H, то рядок буде виглядати наступним чином: 

0; CT40H 

 

 

А.1.5.2 Файл stacks.csv 

 

 

У цьому файлі кожному стеку відповідає один рядок. У кожному рядку в 

наступному порядку виводяться: ідентифікатор стека, ідентифікатор 

контейнера, що містить цей стек, координати початкового і кінцевого кутів. 

Величина Oz  опускається, оскільки вона завжди дорівнює 0. Наприклад, якщо 

стек, якому програма привласнила номер 15, поміщений у контейнер 3, і 

координати його основи є (30, 40) і (130, 80), а висота 90, то відповідний йому 

рядок буде наступний (це передбачає, що розміри стека є (100, 40, 90)): 

15; 3; 30; 40; 130; 80; 90 

 

 

А.1.5.3 Файл layers.csv 

 

 

Файл шарів влаштований подібно файлу стеків, за винятком того, що тут 

координата Oz  повинна бути вказана. Кожен рядок містить id стека, в який 

упакований шар, координати початкового і кінцевого кутів, і одне додаткове 
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значення. Воно визначає, чи є цей шар верхнім чи ні. Ця величина приймає 

значення 0 (шар не верхній) або 1 (верхній шар). У кожного стека може бути 

тільки один верхній шар. Наприклад, нехай шар, якому надано номер 12, 

розміром (99, 39, 35) знаходиться в стеку з номером 15 на висоті 30 і не є 

верхнім, тоді рядок у файлі для нього буде наступний: 

12; 15; 30; 40; 30; 129; 79; 65; 0 

 

 

А.1.5.4 Файл rows.csv 

 

 

Файл рядів подібний файлу стеків, але тут вказується номер шару, а не 

контейнера, і повинна бути визначена координата Oz . Наприклад, якщо ряд з 

присвоєним номером 0 і розміром (30, 39, 35) знаходиться у шару 12 в позиції 

(60, 40, 30), то відповідний рядок у файлі буде наступний: 

0; 12; 60; 40; 30; 90; 79; 65 

 

 

А.1.5.5 Файл items.csv 

 

 

Файл предметів подібний файлу рядів. Ідентифікатори предметів 

визначені у вхідному файлі. Наприклад, якщо предмет з id 3 розміром (30, 19, 

35) упакований до ряду 0 в позиції з абсолютними координатами (60, 60, 40), 

отримуємо наступний рядок: 

3; 0; 60; 60; 40; 90; 79; 75 

 

 

А.2 Результати конкурсу 

 

 

На наступній сторінці наведені таблиці з сайту конкурсу з результатами 

команд (табл. А.4), що вийшли до фіналу. Конкурс включав в себе два типи 

змагань: одно часовий розрахунок та шести часовий розрахунок.



 

Таблиця А.4 – Фінал конкурсу Renault / ESICUP – 2015 

Instances X 

 

Runtime execution 1 hour 

rank team 
objective 1 

(m3) 
members Affiliation 

1 team_17 18151 Olivier Briant & Denis Naddef Grenoble-INP (France) 

2 team_11 18406 Túlio A. M. Toffolo, Tony Wauters & Eline Esprit  KU Leuwen (Belgium) 

3 team_9  18478 
Yannan Hu, Shinji Imahori, Hideki Hashimoto, Hiroki 

Iwasawa & Mutsunori Yagiura 
Nagoya University (Japan) 

4 team_12 18615 
Ramón Álvarez-Valdés1, Francisco Parreño2,  Juan F. 

Correcher1 & M.Teresa Alonso1 

Castilla-la mancha University1 & 

University of Valencia2 (Spain) 

5 team_14 18693 

Aliaksandr Nekrashevich, Aliaksei Kolesau, Pavel 

Irzhauski, Henadzi Klimuk, Pavel Shaftsialevich & 

Vladimir Kotov 

Belarusian State University 

(Belarus) 

6 team_10 18968 Igor Kozin, Sergey Borue & Olena Kryvtsun 
Zaporizhzhya National University 

(Ukraine) 

7 team_7 19387 
Serge Bisaillon, Jean-François Cordeau, Manuel IORI & 

Nicolas Zufferey 

University of Montreal, HEC 

Montreal, Università di Modena 

& HEC Genève 

8 team_8 21569 
Rommel Dias Saraiva, Napoleão Vieira Nepomuceno & 

Plácido Rogério Pinheiro 
University of Fortaleza (Brazil) 



 

Закінчення таблиці А.4 

Runtime execution 6 hours 

rank team 
objective 1 

(m3) 
members Affiliation 

1 team_17 18065 Olivier Briant & Denis Naddef Grenoble-INP (France) 

2 team_11 18242 Túlio A. M. Toffolo, Tony Wauters & Eline Esprit  KU Leuwen (Belgium) 

3 team_12 18373 
Ramón Álvarez-Valdés1, Francisco Parreño2,  Juan F. 

Correcher1 & M.Teresa Alonso1 

Castilla-la mancha University1 & 

University of Valencia2 (Spain) 

4 team_9 18458 
Yannan Hu, Shinji Imahori, Hideki Hashimoto, Hiroki 

Iwasawa & Mutsunori Yagiura 
Nagoya University (Japan) 

5 team_14 18693 

Aliaksandr Nekrashevich, Aliaksei Kolesau, Pavel 

Irzhauski, Henadzi Klimuk, Pavel Shaftsialevich & 

Vladimir Kotov 

Belarusian State University 

(Belarus) 

6 team_10 18720 Igor Kozin, Sergey Borue & Olena Kryvtsun 
Zaporizhzhya National University 

(Ukraine) 

7 team_7 19274 
Serge Bisaillon, Jean-François Cordeau, Manuel IORI & 

Nicolas Zufferey 

University of Montreal, HEC 

Montreal, Università di Modena 

& HEC Genève 

8 team_8 21569 
Rommel Dias Saraiva, Napoleão Vieira Nepomuceno & 

Plácido Rogério Pinheiro 
University of Fortaleza (Brazil) 



Додаток Б 

Програмне забезпечення задачі 

пошуку мінімальної множини аксіом 

Б.1 Програми генерування тестових задач 

 

 

Вихідні файли, які формуються генератором тестових задач, є текстовими 

(зокрема, csv) файлами і мають наступну структуру: 

 

1й рядок: кількість_висловлювань 

2й рядок: кількість_відношень 

наступні рядки: 

номер_висловлення-наслідку потужність_множини_тверджень 

номер_тверджння1 номер_твердження2 ...; 

 

У першому рядку файлу записується кількість висловлювань, тобто 

потужність множини T . У наступному рядку записується кількість відношень, 

яка є потужністю множини Z . Наступні рядки містять | |n Z  записів. Кінець 

кожного запису позначається точкою з комою ‘;’, тобто один запис може 

міститися у декількох рядках. 

Запис відповідає відношенню ( , )j j jR A s  і має таку структуру: через 

пробіл записуються цілі числа, в кінці ставиться точка з комою. Перше число – 

це номер висловлювання js , який воно має у множині T ; друге – | |jA , 

потужність множини тверджень; наступні | |jA  чисел – це номери 

висловлювань з множини jA , які вони мають у множині T . 

Генератор формує задану кількість тестових задач і файл, який містить 

список файлів з цими задачами. 

Нижче наводиться програмний код генератора тестів з набору А. 

Файл main.cpp. 

 

#include "include\InstGenerate.h" 

#include <cstring> 

using namespace std; 

bool UniformDistrRandPermut(unsigned int); 
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int main(){ 

    char listInst[] = "list_instances.csv";  // list of instances 

    char fnameo[] = "321_0000";       // for name of instance file 

    int nnum = 4; 

    char numb[nnum + 1];     // лічильник для імені вихідного  

                             // файлу  

 

    cout << "\n******Instant generation*********" << endl << endl; 

 

    // m0 - power of core; nSt - number of steps 

    // e.g. m0 = 20, nSt = 4 => nSent = 20 * (4 + 1) = 100 

 

    int N, m0 = 20, nSt = 4; 

    cout << "Enter number of instances (0 < N <= 100): N = "; 

    cin >> N; 

    //unsigned int ns, nr; 

    //ns = m0 * (nSt + 1);    // Number of sentences 

    //nr = m0 * nSt;          // Number of relations 

 

    srand((unsigned int) time(NULL)/2);  

 

    FILE* InstList = fopen(listInst, "w"); 

    

    for(int i = 0; i < N; i++){ 

        

        itoa(i + 1, numb, 10); 

        for(int j = 0; j < nnum; j++) fnameo[4 + j] = numb[j]; 

 

        strcat(fnameo, ".csv"); 

       

        FILE* out = fopen(fnameo, "w"); 

        fprintf(InstList, "%s \n", fnameo); 

        cout << fnameo << endl; 

 

        RSetGen* pR = new RSetGen(m0, nSt); 

 

        pR->write_f(out);          // записування у вихідний файл 

 

        fclose(out); 

        delete pR; 

    } 

    fclose(InstList); 

   

    puts("\n------- Fin. Press any key---------"); 

    return 0; 

} 

 

double Rndm(){ 

    return (double)(rand() / (double)(RAND_MAX + 1)); 

} 

 

// n - max index, not array size 
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bool RandomCombination (unsigned int* per, unsigned int n, 

                        unsigned int m){ 

    unsigned int i, j, v; 

 

    // Останні m елементів масиву є сполукою з n елементів 

    for (i = n; i > n - m; i--) { 

        // uniform random number from 0 to i 

        j = (unsigned int) round(Rndm() * i);    

        if(i != j)  { 

            v = per[i]; 

            per[i] = per[j]; 

            per[j] = v; 

        } 

    } 

    return true; 

} 

 

Файл InstGenerate.h містить оголошення деяких функцій та інтерфейс 

класу RSetGen, об’єкти якого створюють тестові задачі за заданими 

параметрами. 

 

#ifndef INSTGENERATE_H 

#define INSTGENERATE_H 

 

#include <cstdlib> 

#include <cmath> 

#include <cstdio> 

#include <iostream> 

#include <time.h> 

 

extern double Rndm(); // uniform distribution on [0; 1)  

                       

extern bool RandomCombination (unsigned int*, unsigned int,  

                               unsigned int); 

 

// Клас для генерування екземпляру задачі за вхідними параметрами 

class RSetGen{ 

    private: 

        unsigned int m0;             // power of core-set 

        unsigned int Steps;          // number of steps 

        unsigned int* permut;        // array of relation numbers 

 

    public: 

        // конструктор без параметрів; 

        RSetGen(){ m0 = Steps = 0; permut = NULL; }  

        // конструктор перетворення; 

        RSetGen(unsigned int, unsigned int);          

       ~RSetGen(); 

        // Виведення у текстовий файл або на екран 

        RSetGen& write(std::FILE* = stdout);          
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        RSetGen& write_f(std::FILE*);          

}; 

 

#endif // INSTGENERATE_H 

 

Файл InstGenerate.cpp містить реалізацію класу RSetGen. 

 

#include "InstGenerate.h" 

 

using namespace std; 

 

RSetGen::RSetGen(unsigned int k, unsigned int l){ 

    m0 = k; 

    Steps = l; 

    unsigned int i, j, v; 

    unsigned int n = m0 * Steps;     // Number of relations 

    permut = new unsigned int[n]; 

    for (i = 0; i < n; i++) permut[i] = i; 

    // Перестановка з n елементів 

    // алгоритм Фішера-Йетса генерування випадкової перестановки 

    for (i = 0; i < n; i++) { 

        j = (unsigned int) round(Rndm() * i);   // uniform random  

                                             // number from 0 to i 

        if(i != j)  { 

            v = permut[i]; 

            permut[i] = permut[j]; 

            permut[j] = v; 

        } 

    } 

 } 

 

RSetGen::~RSetGen(){ 

    if ( permut != NULL ) { 

        delete[] permut; 

        m0 = Steps = 0; 

        permut = 0; 

    } 

} 

 

RSetGen& RSetGen::write(FILE* ft){ 

    unsigned int i, s, na = 1;         // na = 1 for compatibility 

    unsigned int nT = m0 * (Steps + 1);  // Number of sentences 

    unsigned int nZ = m0 * Steps;        // Number of relations 

 

    fprintf(ft, "nT = %3d \n", nT); 

    fprintf(ft, "nZ = %3d \n", nZ); 

 

    for (i = 0; i < nZ; i++){ 

        s = (permut[i] + 1) / Steps * (Steps + 1) + ((permut[i] +  

                       1) % Steps ? (permut[i] + 1) % Steps : -1); 

        fprintf(ft, "%3d f = %3d   %3dA: %3d\n", i, s, na, s - 1); 

    } 
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    return *this; 

} 

 

RSetGen& RSetGen::write_f(FILE* ft){ 

    unsigned int i, s, na = 1; 

    unsigned int nZ = m0 * Steps;          // Number of relations 

     

    // 1st row - number of sentences     

    fprintf(ft, "%3d \n", m0 * (Steps + 1));   

    // 2nd row - number of relations 

    fprintf(ft, "%3d \n", nZ);                 

     

     for (i = 0; i < nZ; i++){ 

        s = (permut[i] + 1) / Steps * (Steps + 1) + ((permut[i] +  

                       1) % Steps ? (permut[i] + 1) % Steps : -1); 

        fprintf(ft, "%3d %3d %3d;\n", s, na, s - 1); 

    } 

    return *this; 

} 

 

У наведеному нижче програмному коді генератора тестових задач з 

набору Б опущені функції, які є спільними з генератором тестів набору А. 

Файл main.cpp 

 

#include "include\InstGenerate.h" 

#include <cstring> 

 

using namespace std; 

 

int main(){ 

    char listInst[] = "list_instances.csv"; // список файлів задач 

    char fnameo[] = "321_0000";           

    int nnum = 4; 

    char numb[nnum + 1];                    

 

    int N = 0; 

    cout << "Enter number of instances (0 < N <= 100): N = "; 

    cin >> N; 

    unsigned int ns, nr, m, l; 

 

    ns = 100;     // Number of sentences 

    nr = 50;      // Number of relations 

    m = 3;        // Mean number of sentences in relation 

    l = 6;        // Maximal number of sentences in relation 

 

    srand((unsigned int) time(NULL)/2);  

    // Ймовірності для всіх можливих розмірів (1..l) R-sets 

    TriangularDistribution TDist((double) 2 / l, (double) m, l); 

     

    FILE* InstList = fopen(listInst, "w"); 
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    for(int i = 0; i < N; i++){ 

        itoa(i + 1, numb, 10); 

        for(int j = 0; j < nnum; j++) fnameo[4 + j] = numb[j]; 

 

        strcat(fnameo, ".csv"); 

        

        FILE* out = fopen(fnameo, "w"); 

        fprintf(InstList, "%s \n", fnameo); 

        cout << fnameo << endl; 

 

        RSet* pR = new RSet(ns, nr, TDist); 

 

        pR->write_f(out);           // записування у вихідний файл 

 

        fclose(out); 

        delete pR; 

    } 

 

    fclose(InstList); 

    puts("\n------- Fin. Press any key---------"); 

    return 0; 

} 

 

У файлі InstGenerate.h наведені описи класу RSet, який генерує тестові 

задачі, і класу TriangularDistribution, який генерує трикутний розподіл 

випадкової величини – розміру множини jA . 

 

extern double Rndm(); 

extern bool RandomCombination (unsigned int*,  

                               unsigned int, unsigned int); 

 

class TriangularDistribution; 

 

class RSet{ 

    private: 

        unsigned int nT;          // set T power 

        unsigned int nZ;          // set Z power 

        unsigned int* f;          // following sentence 

        unsigned int* na;         // A-sets powers 

        unsigned int** s;         // sets of A-sets 

    public: 

        RSet(){ nT = nZ = 0; f = 0; na = 0; s = 0; } 

        RSet(unsigned int, unsigned int, TriangularDistribution&); 

       ~RSet(); 

        unsigned int get_nZ(){return nZ;} 

        unsigned int get_nT(){return nT;} 

        // Вывод в текстовый файл или на экран 

        RSet& write(std::FILE* = stdout); 

        RSet& write_f(std::FILE*); 
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        RSet& read(std::FILE*); 

 

        void gen(TriangularDistribution&); 

}; 

 

class TriangularDistribution{ 

    private: 

        double h;              // абсолютна висота >=0  

        double m;              // абсолютний зсув >=0 

        unsigned int n;        // sample size 

        double* sample;        // sample 

    public: 

        TriangularDistribution(){h = m = 0.0; n = 0; sample =  

                                                           NULL; } 

        TriangularDistribution(double, double, unsigned int); 

       ~TriangularDistribution(); 

        unsigned int samling(double); 

        // Виведення у текстовий файл або на екран 

        TriangularDistribution& write(std::FILE* = stdout); 

        friend void RSet::gen(TriangularDistribution&); 

}; 

 

Файл InstGenerate.cpp генератора тестів для набору Б, в якому міститься 

реалізація класів RSet та TriangularDistribution. 

 

#include "InstGenerate.h" 

 

using namespace std; 

 

/*****************************RSet*******************************/ 

 

RSet::RSet (unsigned int k, unsigned int l,  

            TriangularDistribution& t){ 

    nT = k; 

    nZ = l; 

    unsigned int i, j; 

 

    f = new unsigned int[nZ]; 

    na = new unsigned int[nZ]; 

    s = new unsigned int* [nZ]; 

 

    unsigned int* workArr = new unsigned int[nT]; 

 

    for (i = 0; i < nT; i++) workArr[i] = i; 

    for (i = 0; i < nZ; i++){ 

        na[i] = t.samling(Rndm());   //triangle distribution for  

                                     // R-set size (1 .. max) 

        l = na[i]; 

 

        RandomCombination(workArr, nT - 1, l + 1); 
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        f[i] = workArr[nT - 1]; 

        

        s[i] = new unsigned int[l]; 

 

        for (j = 0; j < l; j++)  s[i][j] = workArr[nT - 2 - j]; 

    } 

    delete[] workArr; 

} 

 

RSet::~RSet(){ 

    if ( s != NULL ) { 

        for (unsigned int i = 0; i < nZ; i++)  delete[] s[i]; 

        delete[] s; 

        delete[] na; 

        delete[] f; 

        nT = nZ = 0; 

        na = 0; 

        f = 0; 

        s = 0; 

    } 

} 

 

RSet& RSet::read(FILE* in){ 

    unsigned int i, j, k, v, r; 

 

    fscanf(in, "%d", &nT); 

    fscanf(in, "%d", &nZ); 

    f = new unsigned int[nZ]; 

    na = new unsigned int[nZ]; 

    s = new unsigned int* [nZ]; 

 

    for (i = 0; i < nZ; i++){ 

        fscanf(in, "%d %d", &v, &k); 

        f[i] = v; 

        na[i] = k; 

        s[i] = new unsigned int[k]; 

        for (j = 0; j < k; j++){ 

            fscanf(in, "%d", &r); 

            if(r > nT - 1) {cout << "Error! Sentence number > (nT  

                                                     - 1) ! \n"; } 

            s[i][j] = r; 

        } 

    } 

    return *this; 

} 

 

RSet& RSet::write(FILE* ft){ 

    unsigned int i, j; 

 

    fprintf(ft, "nT = %3d \n", nT); 

    fprintf(ft, "nZ = %3d \n", nZ); 

 

    for (i = 0; i < nZ; i++){ 
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        fprintf(ft, "%3d f = %3d   %3dA: ", i, f[i], na[i]); 

        for (j = 0; j < na[i]; j++) fprintf(ft, "%3d ", s[i][j]); 

        fprintf(ft, "\n"); 

    } 

    return *this; 

} 

 

RSet& RSet::write_f(FILE* ft){ 

    unsigned int i, j; 

    fprintf(ft, "%3d \n", nT);  // 1st row - number of sentences 

    fprintf(ft, "%3d \n", nZ);  // 2nd row - number of relations 

    for (i = 0; i < nZ; i++){ 

        fprintf(ft, "%3d %3d ", f[i], na[i]);     

        for (j = 0; j < na[i]; j++) fprintf(ft, " %3d", s[i][j]); 

        fprintf(ft, ";\n"); 

    } 

    return *this; 

} 

 

*********************TriangularDistribution**********************/ 

// будує трикутний розподіл з параметрами h і m,  

// заповнює sample[] - вибірку обсягом n 

 

TriangularDistribution::TriangularDistribution (double xh,  

                                                double xm,  

                                                unsigned int xn){ 

    h = xh;  // висота 

    m = xm;  // зсув 

    n = xn;  // обсяг вибірки 

 

    sample = new double[n]; 

 

    unsigned int i; 

    unsigned int s = (unsigned int) m; 

 

    for(i = 0; i < n; i++) sample[i] = 0; 

 

    double rn, ri; 

    rn = n; 

 

    for(i = 0; i < n; i++) { 

        ri = i + 1; 

        if (i <= s )  { 

            sample[i] = ri * ri * h / m / 2.; 

        } else { 

            sample[i] = (rn - (rn - ri) * (rn - ri) / (rn - m)) *  

                                                           h / 2.; 

        } 

    } 

} 

 

TriangularDistribution::~TriangularDistribution(){ 

    if (sample != NULL){ 
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        n = 0; 

        m = h = 0.0; 

        delete[] sample; 

    } 

} 

 

//returns R-set size (from 1 to max) 

unsigned int TriangularDistribution::samling(double p){ 

    unsigned int i, i1, j1; 

     

    i1 = 0; 

    j1 = n; 

    i = (unsigned int) (n / 2); 

 

    while (i != i1) { 

        if (p < sample[i]) { 

            j1 = i; 

        } else { 

            i1 = i; 

        } 

        i = (unsigned int)  (i1 + (j1 - i1) / 2); 

    } 

    return i + 1; 

} 

 

TriangularDistribution& TriangularDistribution::write(FILE* ft){ 

    unsigned int i; 

 

    fprintf(ft, "h = %3f \n", h); 

    fprintf(ft, "m = %3f \n", m); 

    fprintf(ft, "n = %3d \n", n); 

    for (i = 0; i < n; i++){ 

        fprintf(ft, "%3d: f = %3f ", i, sample[i]); 

        fprintf(ft, "\n"); 

    } 

    return *this; 

} 

 

 

Б.2 Програми пошуку наближеного розв’язку 

 

 

Нижче наводиться програма, що шукає розв’язок за допомогою 

еволюційно-фрагментарного алгоритму. 

Файл main.cpp. 

 

#include "include\MMA.h" 

#include "include\Public.h" 

using namespace std; 
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bool EVF_alg (RSet* pR, Chromosome* p_out_Chromosome, 

              unsigned int Achrom, unsigned int Apair,  

              unsigned int Agen, 

              double pMut,  double ProbH, double ProbS); 

 

unsigned int Chromosome::N; // chromosome length = RSet.nZ 

unsigned int Chromosome::nObjEstim;   

 

int main(int argc, char* argv[]){ 

    char tbuf[512]; 

    char btime[128]; 

    time_t ttt; 

  

    time(&ttt); 

    strftime(btime, sizeof(btime) - 1, "%c", localtime(&ttt)); 

    sprintf(tbuf, "\nprogramm %s  v = %s  start  %s\n\n",  

                                PGM_NAME, PGM_ver, btime); 

    printf("%s", tbuf); 

     

    char buf[512]; 

    char NameDir[] = "321_100t_c100_st9_1000s";  

 

    char tNameDir[512]; 

    char tekD[512]; 

    char** Instances = NULL;  // files of instances 

 

    GetCurrentDirectory(sizeof(tekD), tekD); 

 

    printf("set_of_instances_directory = %s\n", NameDir); 

    sprintf(tNameDir, "%s\\%s", tekD, NameDir); 

    printf("set_of_instances_full_path = %s\n", tNameDir); 

 

    if(!SetCurrentDirectory(tNameDir)){ 

          printf("*** folder <%s> not found... ***\n",  

                                             tNameDir); 

          return 0; 

    }; 

 

    GetCurrentDirectory(sizeof(tekD), tekD); 

    printf("*** folder <%s> ... ***\n", tekD); 

    printf("*** file <%s> ... ***\n", file_zad); 

 

    FILE* h; 

    h = fopen(file_zad, "r"); 

 

    // зчитування і перевірка вхідних даних 

    if(h == NULL) {  

        printf("*** error while opening file %s\n", file_zad);  

        return 0;  

    } 

    int n_inst = 0;                      // кількість задач 

    while (fgets(buf, 512, h) != NULL) { 
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        // обріжемо символ переводу рядка 

        if (strlen(buf) > 0) buf[strlen(buf) - 1] = '\0';  

        if (strlen(buf) == 0) continue; 

        n_inst ++; 

    } 

    fclose(h); 

 

    h = fopen(file_zad, "rt"); 

    if(h == NULL) { 

        printf("*** error while opening file %s\n", file_zad);  

        return 0;  

    } 

 

    Instances = (char**) calloc(sizeof(char*), n_inst); 

    if(Instances == NULL) { 

        printf("*** There in no memory for Instances *** \n"); 

        return 0;  

    }; 

 

    int kk = 0; 

    while (fgets(buf, 512, h) != NULL) { 

           // обріжемо символ переводу рядка 

           if (strlen(buf) > 0 ) buf[strlen(buf) - 1] = '\0';  

           if (strlen(buf) == 0 ) continue; 

 

           Instances[kk] = (char*) calloc(sizeof(char*),  

                                       sizeof(buf) + 1); 

           if(Instances[kk] == NULL)  {printf("*** There in no  

                 memory for Instances[%d]***\n", kk); return 0; }; 

           strcpy(Instances[kk], buf); 

           kk++; 

    }; 

 

    fclose(h); 

 

    unsigned int Achrom = 100000;  // Розмір популяції 

    unsigned int Apair = 50000;    // Кількість пар для кроссоверу 

    unsigned int Agen  = 2500;     // Кількість поколінь 

    unsigned int nEVFObjCounter = Achrom + Apair * Agen; 

 

    double pMut  = 0.1;  // Ймовірність мутації 

    // Висота триукутного розсподілу (доля від Achrom) 

    double ProbH = 1;    

    // Зсув у трикутному розподілі (доля від Achrom) 

    double ProbS = 0.1;   

 

    srand((unsigned int) time(NULL)/2);   

     

    sprintf(buf,"efm_%s.%s", NameDir, "csv"); 

 

    FILE* out = fopen(buf, "w"); 

    if(out == 0) cout << "Cannot open Output File! \n"; 
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    // number of sentences = power of T = RSet.nT 

    unsigned int nS;   

    // nO is solution  

    // = power of result core + number of isolated sentences 

    unsigned int nO;  

    unsigned int nObjTask; 

 

    // Пошук розв’язів для задач з набору 

    for(int nnZ = 0; nnZ < n_inst; nnZ++) { 

 

        nObjTask = Chromosome::nObjEstim; 

 

        FILE* in = fopen(Instances[nnZ], "r"); //Instances[nnZ] 

        if(in == 0) cout << "Cannot open Input File! \n"; 

 

        RSet* pR = new RSet;                 //set of relations 

        pR->read(in); 

        fclose(in); 

        printf("\n*****%s*****\n", Instances[nnZ]); 

        // number of relations = power of Z = RSet.nZ 

        Chromosome::N = pR->get_nZ();   

 

        Chromosome* pOpt = new Chromosome; 

 

        pOpt->UniformDistrRandPermut(); 

         

        // для першої хромосоми - підрахунок загальної кількості  

        // nS висловлювань у множині Z (nS <= n) 

        nS = pOpt->build_core(*pR); 

                 

        EVF_alg(pR, pOpt, Achrom, Apair, Agen, pMut, ProbH,  

                                                          ProbS); 

        cout << "\n**************Solution*****************\n"; 

       

        nO = pOpt->crit + pR->get_nT() - nS; 

 

        delete pR; 

        delete pOpt; 

 

        sprintf(tbuf, "%s %3d\n", Instances[nnZ], nO); 

        fprintf(out, "%s", tbuf); 

 

        time(&ttt); 

        strftime(btime, sizeof(btime) - 1, "%c", localtime(&ttt)); 

        sprintf(tbuf, "\ninstance # %d %s   %s\n", nnZ + 1,  

                                           Instances[nnZ], btime); 

        

        printf("%s", tbuf); 

        printf("\nNumber of objective EVF-estimates for the  

               instance is %d", Chromosome::nObjEstim - nObjTask); 

    } 

 

    fclose(out); 
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    printf("\n\nNumber of theoretical objective EVF-estimates per  

                                 instance is %d", nEVFObjCounter); 

    printf("\nNumber of total objective EVF-estimates is %d",  

                                           Chromosome::nObjEstim); 

    return 0; 

} 

 

У файлі Public.h записані глобальні означення і підключені необхідні 

бібліотеки. 

 

#if !defined(_extern) 

 

#define PU 

#else 

#define PU extern 

#endif 

 

#define PGM_NAME "EFM_MMA" 

#define PGM_ver  "1.01" 

 

// ім’я файлу, який містить іменами файлів з задачами 

#define file_zad  "list_instances.csv" 

 

#include <cstdlib> 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <windows.h> 

#define _extern 

 

PU  double * time_all;      // загальний час 

 

PU int    Ahrom, Apair, Agen; 

PU double pMut, ProbH, probS; 

 

У файлі MMA.h знаходяться інтерфейси класів RSet (вхідні дані), 

Chromosome (одиничний розв’язок), Population (популяція розв’язків) і 

TriangularDistribution (трикутний розподіл). 

Тут клас RSet доповнено методом build_core, який будує розв’язок за 

перестановкою номерів відношень. 

 

friend unsigned int Chromosome::build_core(const RSet&); 

 

Наведемо описи двох нових класів: 
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class Chromosome{ 

    private: 

        unsigned int* permut; 

        unsigned int* ind_permut; 

    public: 

        static unsigned int N;      // chromosome length = RSet.nZ 

        static unsigned int nObjEstim; 

        unsigned int crit; 

 

        Chromosome(); 

        Chromosome(const Chromosome&);  // конструктор копіювання 

       ~Chromosome(); 

 

        unsigned int build_core(const RSet&); // returns number of  

                                              // sentenses in Z 

        Chromosome& operator = (const Chromosome&);      

        Chromosome& Crossover (const Chromosome&,  

                               const Chromosome&); 

        bool Mutation(double); 

        bool UniformDistrRandPermut(); 

        int CompareCrit(const Chromosome&); 

        Chromosome& write(std::FILE* = stdout); 

}; 

 

class Population{ 

    private: 

        unsigned int base;             // розмір основи популяції 

        unsigned int descendants;      // кількість нащадків 

        double h;                      // висота >=0  

        double m;                      // зсув >=0  

        double p_mut;                  // mutation probability >=0  

        Chromosome* popul;         // популяція (основа + нащадки) 

        unsigned int* populIndexes;      // індексний масив 

        TriangularDistribution* pProb;   // імовірності  

                                         // трикутного розподілу 

    public: 

        Population(); 

        Population(unsigned int, unsigned int,  

                   double, double, double); 

       ~Population(); 

        void InitPop(const RSet&); 

        void NextGen(const RSet&); 

        // set zero element 

        void setElement0(Chromosome& c) { popul[0] = c; }   

 

        void getElementIndx0(Chromosome& c) { 

            c = popul[0]; 

            std::cout << std::endl; 

        }; 

        bool ChromInsert(unsigned int, unsigned int); 

        // Виведення хромосоми у текстовий файл або на екран 

        Chromosome& write(unsigned int, std::FILE* = stdout);  

}; 
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У файлі MMA.cpp містяться реалізації класів RSet, Chromosome, 

Population і TriangularDistribution. 

 

/**************************Chromosome****************************/ 

 

Chromosome::Chromosome() { 

    if (N == 0) return;   

    permut = new unsigned int[N]; 

    ind_permut = new unsigned int[N]; 

     

    for(unsigned int j = 0; j < N; j++) { 

        permut[j] = j; 

        ind_permut[j] = 0; 

    }; 

    crit = 0; 

}; 

 

Chromosome::Chromosome(const Chromosome& c){ 

    if (N == 0) return;   

    permut = new unsigned int[N]; 

    ind_permut = new unsigned int[N]; 

    for(unsigned int j = 0; j < N; j++) { 

        permut[j] = c.permut[j]; 

        ind_permut[j] = c.ind_permut[j]; 

    }; 

    crit = c.crit; 

} 

 

Chromosome::~Chromosome() { 

    if (permut != NULL)  delete[] permut; 

    if (ind_permut != NULL ) delete[] ind_permut; 

    crit = 0; 

}; 

 

Chromosome& Chromosome::operator = (const Chromosome& c){ 

    if (this == &c) return *this; 

    crit = c.crit; 

    for (unsigned int i = 0; i < N; i++){ 

        permut[i] = c.permut[i]; 

        ind_permut[i] = c.ind_permut[i]; 

    } 

    return *this; 

} 

 

Chromosome& Chromosome::write(FILE* ft){ 

    fprintf(ft, "%3d \n", N); 

    for (unsigned int i = 0; i < N; i++) 

        fprintf(ft, "%3d  ", permut[i]); 

    fprintf(ft, "\ncrit = %10d\n\n", crit); 

    return *this; 

} 
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bool Chromosome::UniformDistrRandPermut(){ 

    unsigned int i, j, v; 

    // Перестановка з n елементів 

    // Обернена перестановка (індекси) - для кроссоверу 

    // алгоритм Фішера-Йетса генерації випадкової перестановки 

    for (i = 0; i < N; i++) { 

        // uniform random number from 0 to i 

        j = (unsigned int) round(Rndm() * i); 

        if(i != j)  { 

            v = permut[i]; 

            permut[i] = permut[j]; 

            permut[j] = v; 

        } 

    } 

    for (i = 0; i < N; i++)  ind_permut[permut[i]] = i; 

    return true; 

} 

 

unsigned int Chromosome::build_core(const RSet& RS){ 

    unsigned int i, j, k, l; 

    unsigned int t; 

    unsigned int* T = new unsigned int[RS.nT]; 

 

    nObjEstim++; 

    for(i = 0; i < RS.nT; i++) T[i] = RS.nT; 

    l = permut[0]; 

    for(j = 0; j < RS.na[l]; j++){ 

        k = RS.s[l][j]; 

        T[k] = 0; 

    } 

    crit = RS.na[l]; 

    T[RS.f[l]] = 1; 

    t = RS.na[l] + 1; 

    for(i = 1; i < RS.nZ; i++){ 

        l = permut[i]; 

        for(j = 0; j < RS.na[l]; j++){ 

            k = RS.s[l][j]; 

            if(T[k] == RS.nT){ 

                T[k] = 0; 

                crit++; 

                t++; 

            } 

        } 

        // add f-sentence to T1-set, if not yet 

        if (T[RS.f[l]] == RS.nT) { 

            T[RS.f[l]] = 1; 

            t++; 

        } 

        if(t == RS.nT) break; 

    } 

      delete[] T; 

    return t; 

} 
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int Chromosome::CompareCrit(const Chromosome& c){ 

   // Порівняння двух хромосом за значенням критерию 

   if ( crit < c.crit ) return -1; 

   if ( crit > c.crit ) return +1; 

   return 0; 

}; 

 

 

Chromosome& Chromosome::Crossover (const Chromosome& c1, 

                                   const Chromosome& c2) { 

    unsigned int i, j1, j2; 

    Chromosome h1(c1), h2(c2); 

 

    j1 = 0; j2 = 0; 

 

    for (i = 0; i < N; i++) { 

        if (j1 < N) { 

            while ( h1.permut[j1] == N ) { 

                j1 = j1 + 1; 

                if (j1 == N) break; 

            } 

        } 

        if ( j2 < N ) { 

            while ( h2.permut[j2] == N ) { 

                j2 = j2 + 1; 

                if ( j2 == N ) break; 

            } 

        } 

        if ( (j1 < N)  &&  (j2 == N) ) { 

            permut[i] = h1.permut[j1]; 

            h1.permut[j1] = N; 

        } else if ( (j2 < N) && (j1 == N) ) { 

            permut[i] = h2.permut[j2]; 

            h2.permut[j2] = N; 

        } else if ( (j2 < N) && (j1 < N) ) { 

            if ( Rndm() < 0.5 ) { 

                permut[i] = h1.permut[j1]; 

                h2.permut[h2.ind_permut[permut[i]]] = N; 

                h1.permut[j1] = N; 

            } else { 

                permut[i] = h2.permut[j2]; 

                h1.permut[h1.ind_permut[permut[i]]] = N; 

                h2.permut[j2] = N; 

            } 

 

        } 

        ind_permut[permut[i]] = i; 

    } 

    return *this; 

} 
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bool Chromosome::Mutation(double p0){ 

    bool fl = false; 

    if ( Rndm() < p0 ) { 

        unsigned int j1 = (int)round( Rndm() * (N - 1) ); 

        unsigned int j2 = (int)round( Rndm() * (N - 1) ); 

        if ( j1 != j2)  { 

            unsigned int v = permut[j1]; 

            permut[j1] = permut[j2]; 

            permut[j2] = v; 

            ind_permut[permut[j1]] = j1; 

            ind_permut[permut[j2]] = j2; 

            fl = true; 

        } 

    } 

    return fl; 

} 

/**********************Population********************************/ 

 

Population::Population(){ 

    base = descendants = 0; 

    h = m = p_mut = 0.0; 

    popul = NULL; 

    populIndexes = NULL; 

    pProb = NULL; 

} 

 

Population::~Population(){ 

    if (populIndexes != NULL ) delete[] populIndexes; 

    if (pProb != NULL ) delete pProb; 

    base = descendants = 0; 

    h = m = p_mut = 0.0; 

} 

 

Population::Population (unsigned int b, unsigned int d, 

                        double hight, double mean, double pMut){ 

    base = b; 

    descendants = d; 

    h = hight; 

    m = mean; 

    p_mut = pMut; 

    popul = new Chromosome[base + descendants]; 

    if ( popul == NULL ) cout << "Failed to allocate memory for  

                                   Chromosome* popul\n" << endl; 

 

    populIndexes = new unsigned int[base + descendants]; 

    if ( populIndexes == NULL ) cout << "Failed to allocate memory  

                        for unsigned int* populIndexes\n" << endl; 

 

    for ( unsigned int i = 0; i < (base + descendants); i++ )  

          populIndexes[i] = i; 

    // розподіл ймовірностей при відборі особин для кроссоверу 

    pProb = new TriangularDistribution(h * base, m * base, base); 

} 
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bool Population::ChromInsert(unsigned int n, unsigned int m){ 

    // Бінарний пошук 

    // Процедура вставлення в індексний масив (з урахуванням  

    // порядку), m -й елемент масиву шукає своє місце, m > n 

 

    if (m < n) return false; 

 

    unsigned int i, j; 

     

    i = populIndexes[n]; 

    j = populIndexes[m]; 

    // New element is compared with last element of Population,  

    // if it is worse then return 

    if ( popul[i].CompareCrit(popul[j]) <= 0 ) return true; 

 

    unsigned int k, p = 0, q = n, i0; 

    int cmp; 

 

    if (n > 0){ 

        while ( q >= p ){ 

            k = p + (unsigned int) ( ( q - p + 1) / 2 ); 

            i = populIndexes[k]; 

            cmp = popul[i].CompareCrit(popul[j]); 

         

            if (k == 0){ 

                if (cmp == 1) i0 = k; 

                else i0 = k + 1; 

                break; 

            } 

            if (cmp == 0){ 

                i0 = k; 

                break; 

            } else if( cmp == -1 ){ 

                p = k + 1; 

                i0 = k; 

            } else { 

                q = k - 1; 

                i0 = q; 

            } 

        } 

    } else {                          // n = 0 

        populIndexes[n] = m;          // m = 1 

        populIndexes[n + 1] = n; 

        return true; 

    } 

 

    i = populIndexes[n]; 

    for(k = n; k > i0; k--) populIndexes[k] = populIndexes[k – 1]; 

    populIndexes[i0] = j; 

    populIndexes[m] = i; 

    return true; 

} 
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void Population::InitPop(const RSet& r){ 

    for(unsigned int i = 1; i < base; i++) { 

        popul[i].UniformDistrRandPermut(); 

        popul[i].build_core(r); 

       

        // Вставлення елемента до індексного масиву 

        ChromInsert(i - 1, i);   // 2 indexes 

    }; 

} 

 

 

void Population::NextGen(const RSet& r){ 

    unsigned int i, j, k; 

    // Формування набора пар 

    for( k = 0; k < descendants; k++) { 

        i = pProb->sampling(Rndm()); 

        j = pProb->sampling(Rndm()); 

         

        // схрещення та мутація 

        if (i != j)   

            popul[populIndexes[base + k]]. 

                Crossover(popul[populIndexes[i]],  

                    popul[populIndexes[j]]); 

        else 

            popul[populIndexes[base + k]] =  

                popul[populIndexes[j]]; 

 

        popul[populIndexes[base + k]].Mutation(p_mut); 

        popul[populIndexes[base + k]].build_core(r); 

         

    }; 

 

    // Вставлення нових хромосом до масиву 

    for (k = 0; k < descendants; k++)  

         ChromInsert(base - 1, base + k); 

} 

 

 

Chromosome& Population::write(unsigned int k, FILE* f){ 

    return popul[k].write(); 

} 

 

У файлі EVF.cpp міститься схема ЕВФ-алгоритму. 

 

bool EVF_alg(RSet* R, Chromosome* out_Chromosome, 

             unsigned int Achrom, unsigned int Apair, 

             unsigned int Agen, 

             double pMut,  double ProbH, double ProbS) {   

    /***************** 

    out_Chromosome - вихідна хромосома (масив-перестановка) 

 

    Параметри еволюційного алгоритму 



178 

    Achrom - розмір популяції 

    Apair - кількість пар для схрещення 

    Agen  - кількість поколінь 

    pMut - ймовірність мутації 

    PrоbH, PrоbS - параметри розподілу ймовірностей вибору пар 

    PrоbH - відносна висота  

    ProbS - відносний зсув 

    Achrom*ProbH - абсолютна висота  

    Achrom*ProbS - абсолютний зсув 

    ***************/ 

 

    cout << "*** EVF: begins......\n"; 

    // популяция = base + descendants 

    Population P(Achrom, Apair, ProbH, ProbS, pMut);    

 

    P.setElement0(*out_Chromosome); 

    

    P.InitPop(*R); 

 

    cout << "*** EVF: Generation growing\n"; 

     

    // Ріст поколінь 

    for (unsigned int i = 1; i <= Agen; i++) { 

        P.NextGen(*R); 

    } 

    cout << "\n"; 

    P.getElementIndx0(*out_Chromosome); 

 

    cout << "\n*** EVF: ended......\n"; 

    return true; 

} 

/*****************/ 

 

int Vmax(int x, int y)  { return (x > y) ? x : y; } 

 

Програми для алгоритмів локального пошуку та випадкового пошуку 

базуються на описаних вище класах. 

Для локального пошуку клас Chromosome було доповнено методом 

R1SphereSearch: 

 

int Chromosome::R1SphereSearch (const RSet& r){ 

    unsigned int i, j, t;   

    

    bool o = 1;             // flag - the better solution is found 

    Chromosome better(*this); 

    

    while(o){ 

        o = 0; 

        for(i = 0; i < N - 1; i++) 
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            for(j = i + 1; j < N; j++){ 

                t = permut[j]; 

                permut[j] = permut[i]; 

                permut[i] = t; 

                build_core(r); 

                if(better.crit > this->crit) { 

                    better = *this; 

                    better.crit = this->crit; 

                    o = 1; 

                } 

                permut[i] = permut[j];   // rebuilt permutation  

                permut[j] = t; 

            } 

        *this = better; 

    } 

    return 0; 

} 

 

У файлі LocalSearch.cpp міститься схема алгоритму локального пошуку. 

 

bool LocalSearch_alg (RSet* R, Chromosome* out_Chromosome, 

                      unsigned int nPopul) { 

 

    /***************** 

    out_Chromosome – вихідна хромосома (масив-перестановка)  

    Параметр алгоритму 

    nPopul - розмір популяції 

    ***************/ 

 

    unsigned int nN = R->get_nT(); 

 

    cout << "nN = " << nN << endl; 

    

    Population P(*R, nPopul, nN);   

 

    cout << "*** LocalSearch: **\n" << "\nnPopul = " << nPopul; 

 

    for (unsigned int i = 0; i < nPopul; i++) { 

        P.popul[i].R1SphereSearch(*R); 

        if(P.popul[i].crit < P.optSolCrit){ 

            P.optSolCrit = P.popul[i].crit; 

            P.optSolIndx = i; 

        } 

    } 

    cout << "\n"; 

 

    *out_Chromosome = P.popul[P.optSolIndx]; 

 

    cout << "\n*** LocalSearch: ended......\n"; 

    return true; 

} 
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