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B

ACKGROUND AND OBJECTIVES: Today, due to the wide range of variables affecting
architectural design, the computer is used as a tool in interaction with the design
process to find optimal and high-performance solutions. It is necessary to investigate
these methods due to their limitations and the complexity of space planning regarding
the effective number of parameters. Improving the design quality and construction of
architectural works is a common concern in developing countries, a step that can promote
contemporary Iranian architecture. Furthermore, one of the design and construction
characteristics in these developing countries is the tendency to improve the quality of
architecture by using new technologies.

M

ETHODS: Space planning in architecture is one of the most practical and complex
issues in architectural design and is considered one of the most challenging issues
in recent research. The use of new technology-dependent methods in design, especially
with an emphasis on using evolutionary algorithms as a solution, has been considered in
the present research. Therefore, this study investigates the application and use of these
algorithms as a solution for design optimization. The research questions of this study are:
- Concerning the application of optimization algorithms in space planning design, which
algorithms have been used as basic or complementary algorithms? How frequently have
the Swarm Intelligence Algorithms, especially particle swarm optimization algorithms,
been used in this regard?
- What are the possibilities and limitations in spatial organization design in architecture
using genetic algorithms compared to the particle swarm optimization algorithm as the
two main evolutionary algorithms?
- What is the implementation process and application of the particle swarm optimization
algorithm in spatial organization design in architecture?
In order to answer the research questions, 35 types of research that have used optimization
algorithms in architectural spatial planning design are collected. Then, the content analysis
method was used to extract all the variables used in architectural plan optimization. In the
same way, the basic algorithm and the complementary algorithms, if any, were extracted.
Based on the study of specific sources regarding the evolutionary optimization algorithm
from the available bibliographic resources and the analysis of planning requirements
and architectural space design, the genetic algorithm and swarm particle optimization
algorithm were explained in designing the architectural spatial organization. The speed
and quality of these two algorithms in investigating the research problem have been
scrutinized based on software capacities in algorithm implementation and possibilities and
limitations in using analytical methods for designing architectural plans. After explaining
the objectives and numerical criteria, the particle swarm optimization algorithm using
Microsoft Visual Studio programming software and .NET programming platform in C #, with
WinodowsForm graphical user interface, was used to monitor the algorithm developing
process and its results further.

F

INDINGS: This research introduces the features of metaheuristic algorithms and
presents various optimization algorithms, including deterministic, heuristic, and
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metaheuristic algorithms. Also, the application of optimization algorithms in architecture
is explained. The background of the evolutionary optimization algorithms and swarm
particle optimization in the architectural plan design were also examined. After comparing
the performance of the genetic algorithm and particle swarm optimization algorithm
in optimizing the spatial organization, the swarm optimization algorithm structure was
introduced. Finally, the application of this algorithm in plan design was studied and
explained. Accordingly, plan design algorithms were classified into three stages: In the first
stage, the goals, criteria, and constraints affecting the architectural spatial organization
were determined, and they were classified into (1) The primary criteria and constraints,
(2) The designers’ criteria and constraints, and (3) The contacts’ (client and users) criteria
and constraints. In the numeric stage, the criteria of land boundary, list of spaces,
permissible aspect ratios, permissible dimensions, total area, space interference, space
adjacency, daylighting, and verification of the spaces were quantified. Then, the algorithm
is determined based on the particle swarm optimization algorithm in two steps. Finally,
the implementation platform of the algorithm is determined.

C

ONCLUSION: The difficulty of working with programming languages, software skills,
and the software complexity due to inadequacy to combine various scientific fields
has made using programming languages uncommon for designers to control the design
parameters. This study compared the performance of two genetic algorithms and particle
swarm optimization as the representatives of the two main groups of evolutionary
algorithms in a base problem. It was shown that the particle swarm optimization algorithm
converges faster and has a higher quality to optimize the plan regarding the parameters
affecting the plan design. Implementation of an operational solution to optimize the spatial
organization of the plan with emphasis on the affecting parameters in the formation of
architectural plans was proposed in a three-step process using this algorithm. The problem
objectives were examined in three related areas. The quantification process and the
final model implementation were completed based on the particle swarm optimization
algorithm in the .NET programming platform, along with a graphical interface as user
interfaces for architects to understand the implementation process better. In addition
to achieving optimal plans, future research interests in this field were also introduced.
Regarding the specific entity of architecture, the existing computer software is insufficient
for implementing the algorithm, providing visual and operational efficiency, and needs to
be developed and customized for broader application in various fields of design.
HIGHLIGHTS:
- After comparison of two genetic algorithms and particle swarm optimization as
representatives of the two main groups of evolutionary algorithms in a base problem in
the field of space system design, particle swarm optimization algorithm was selected due
to faster convergence and higher quality.
- Implementation of practical solution to optimize the spatial system, was done in 3 sepes
including 1- defining problem goals, criteria and constraints, 2- numericalize and quantifying
criteria and constraints and 3- determining fitness function and implementing it.
- The objectives of the spatial system optimization problem were studied in three general
fields of Primary, Designers and Contacts Criteria and constraints. To achieve a better
dominance and understanding of the process, the final model was implemented based
on the particle swarm optimization algorithm that was integrated with a graphical user
interface in the .NET programming platform.
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امـروزه بـا توجـه بـه گسـتردگی متغیرهـای تاثیرگـذار بـر طراحـی معمـاری ،از کامپیوتـر بـه عنـوان
ابـزاری در تعامـل بـا فراینـد طراحـی جهـت یافتـن راهحلهـای بهینـه و بـا کارایـی بـاال اسـتفاده
میگـردد .بـا توجـه بـه محدودیـت هـای موجـود در اسـتفاده از ایـن روشها بـرای طراحـان و مطرح
بـودن طراحـی نظـام فضایـی پلان به عنـوان یکـی از پرسـابقهترین پرچالشتریـن مسـائل طراحی از
نظـر تعـداد پارامترهـای تاثیرگـذار ،در ایـن تحقیـق پـس از بررسـی انتشـاراتی کـه در آنهـا طراحی
نظـام فضایـی معمـاری بـا اسـتفاده از الگوریتمهـای بهینهسـازی انجـام شـده اسـت به شـیوه تحلیل
محتـوای متـن و مقایسـه دو الگوریتم ژنتیک و بهینهسـازی انبـوه ذرات به عنوان نماینـدگان دو گروه
از الگوریتمهـای تکاملـی در یـک مسـالهی مبنا ،الگوریتـم بهینهسـازی انبوه ذرات به دلیـل همگرایی
سـریعتر و کیفیـت باالتـر انتخـاب گردیـد .پـس از معرفی و بررسـی امکانـات ،محدودیتهـا و نحوهی
کاربـرد آن در طراحـی نظـام فضایـی پلان ،پیادهسـازی راهـکار عملیاتی آن بـرای بهینهسـازی نظام
فضایـی شـامل  -1تعییـن اهـداف مسـاله ،معیارهـا و محدودیتهـا -2 ،عددیسـازی و کمیکـردن
معیارهـا و محدودیتهـا و  -3تعییـن تابـع برازندگی و پیادهسـازی آن در پلتفرم برنامهنویسـی .NET
و بـه زبـان  C#همـراه با محیـط گرافیکی بهعنـوان رابط کاربری جهت تسـلط و درک بیشـتر کاربران
از فرآینـد انجـام گردید.

نکات شاخص
 پــس از مقایســه دو الگوریتــم ژنتیــک و بهینهســازی انبــوه ذرات بــه عنــوان نماینــدگان دو گــروه از الگوریتمهــایتکاملــی در یــک مســالهی مبنــا در حــوزه نظــام فضایــی ،الگوریتــم بهینهســازی انبــوه ذرات بــه دلیــل همگرایــی ســریعتر
و کیفیــت باالتــر انتخــاب گردیــد.
 پیادهســازی راهکارعملیاتــی بــرای بهینهســازی نظــام فضایــی در  3مرحلــه  -1تعییــن اهــداف مســاله ،معیارهــا ومحدودیتهــا -2 ،عددیســازی و کمیکــردن معیارهــا و محدودیتهــا و  -3تعییــن تابــع برازندگــی و پیادهســازی.
 اهــداف مســاله بهینهســازی نظــام فضایــی در ســه حــوزه کلــی معیارهــا و محدودیتهــای اولیــه ،طــراح و مخاطبیــنبررســی گردیــد و مــدل نهاییشــده بــر اســاس الگوریتــم بهینهســازی انبــوه ذرات در پلتفــرم برنامهنویســی  .NETهمــراه
بــا یــک محیــط گرافیکــی بــه عنــوان رابــط کاربــری جهــت تســلط و درک بیشــتر از فرآینــد پیادهســازی شــد.

نحوه ارجاع به مقاله
ی نظـ�ام فضایـ�ی در طراحـ�ی پـلان معمـ�اری بـ�ا اسـ�تفاده از الگوریتـ� م بهینهسـ�ازی انبـ�وه ذرات ،نشــریه علمــی
صادقیــان ،مریــم و حســینی ،اکــرم .)1401( .بهینهسـ�از 
معمــاری و شهرســازی ایــران.38-19 ،)1(13 ،
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مقدمه

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

ارتقــای کیفیــت در طراحــی و ســاخت آثــار معمــاری
دغدغـهای مشــترک در میــان کشــورهای در حــال توســعه
اســت؛ گامــی کــه میتوانــد موجبــات اعتــای معمــاری
معاصــر ايــران را نیــز فراهــم آورد .یــک از مشــخصههای
کیفیــت طراحــی و ســاخت در معمــاری ایــن کشــورها،
گرايشهایــی اســت کــه بــا اســتفاده از فناوریهــای
نويــن بــه دنبــال ارتقــاء کیفیــت در معمــاری میباشــند
(.)Mahdavinejad, 2014
پــس از گستردهشــدن اســتفاده از فناوریهایــی چــون
کامپیوتــر در معمــاری جهــت افزایــش ســرعت و دقــت
محاســبات ،بهینهســازی طرحهــای معمــاری نیــز بــه یکــی
از مباحــث مــورد توجــه محققیــن تبدیــل شــد .بهینهســازی
روشــی بــرای جســتجوی بهتریــن راهحــل در یــک شــرایط
خــاص اســت .هــدف بســیاری از مســائل بهینهســازی عملی،
هماننــد مســائل نظری جســتجویی بــرای بهتریــن پیکربندی
از متغیرهــا بــرای دســتیابی بــه اهــداف مســاله مــورد نظــر
میباشــد ( .)Blum & Roli, 2003, 296همراهــی ایــن
روش بــا تکنیــک تکامــل بهعنــوان یکــی از روشهــای کارا
در زمینــهی بهینه ســازی ،در ســالهای اخیــر ،بــه دلیــل
وابســتگی بــه سیســتمهای اجتماعــی و طبیعــی ،بــه یــک
زمینــه تحقیــق جــذاب تبدیــل شــده اســت .ایــن تکنیــک
بــا تکیــه بــر تکامــل بیولوژیــک ،از روشهایــی ماننــد تولیــد
مثــل ،جهــش ،بازســازی و انتخــاب طبیعــی بــرای تولیــد
راهحلهـ�ای مناسـ�ب اسـ�تفاده میکنـ�د( (�Juneja & Na
 .)gar, 2016, 1روشهــا یــا الگوریتمهــای بهینهســازی
کــه بــر پایــه تکنیــک تکامــل شــکل می گیرنــد ،بــه افــراد
در یافتــن پاس ـخهای بهینــه یــا نزدیــک بــه بهینــه کمــک
میکننــ د و طراحــان را قــادر میســازد کــه انتخابهــای
آگاهانهتــری در فرآینــد طراحــی داشــته باشــند.
همزمــان بــا اســتفادهی روزافــزون الگوریتمهــای
تکاملــی در علــوم مهندســی و همینطــور حوزههــای
مختلــف معمــاری و ســاخت ،مســالهی برنامهریــزی
فضاهــای معمــاری بهعنــوان یکــی از پیچیدهتریــن مســائل
در طراحــی معمــاری بــرای یافتــن مکانهــای مناســب
بــرای مجموع ـهای از اجــزای فضــا بــا توجــه بــه معیارهــای
خــاص طراحــی ،تعریــف شــده اســت؛ به گونــه ای کــه نــه
تنهــا الزامــات طراحــی را بــرآوردهمیکنــد ،بلکــه کیفیــت
معمــاری را مطابــق بــا ترجیحــات طراحــی بــه حداکثــر
رســانده و زیباییشناســی و قابلیــت اســتفاده را نیــز بــرآورده
می ســازد (.)Dutta & Sarthak, 2011, 312
در معمــاری ،ســاماندهی فضاهــا بــه معنــای روابــط
فضاهــای مختلــف در کنــار یکدیگــر ،جهــت پاســخ گویی
بــه عملکردهــا و کارکردهــای مــورد نیــاز می باشــد؛ بــه
گونـهای کــه ایــن نــوع ســاماندهی در بهتریــن حالت نســبت
بـ�ه دیگـ�ر انـ�واع سـ�اماندهی قـ�رار گیـ�رد( (�Caldas & Nor
 .)ford, 2002هــدف از طــرح ایــن مســائل کــه تحــت عنــوان
مســاله تخصیــص فضــا در طراحــی بــه کمــک کامپیوتــر نیز
شــناخته میشــوند ،ارائ ـهی الگوریتمــی اســت کــه بتوانــد
یــک طــرح یــا چینــش فضایــی را بــر اســاس محدویتهــای
22
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توپولوژیــک و هندســی پیشــنهاد دهــد .ایــن محدودیتهــا
میتواننــد از ســمت طــراح تحــت تاثیــر عوامــل عینــی و
ذهنــی مختلفــی قــرار گیرنــد (.)Rahbar et al., 2019
در ایــن تحقیــق ،ضمــن معرفــی الگوریتــم بهینهســازی
انبــوه ذرات در زمینــهی بهینهســازی ،مزیتهــا و
محدودیتهــای کاربــرد آن بهعنــوان یکــی از الگوریتمهــای
نســبتاً جدیــد و کارا در معمــاری تبییــن میگــردد.
همچنیــن راهــکار عملیاتــی پیادهســازی ایــن الگوریتــم،
جهــت بهینهســازی نظــام فضایــی در پــان ،در یــک روش
ســه مرحل ـهای در بهینهســازی پــان یــک واحــد مســکونی
تکخوابــه ارائــه میگــردد.

مبانی نظری
الگوریتمهای بهینه سازی

در تعریفــی کلــی ،الگوریتمهــای بهینهســازی
2
شــامل ســه دســته الگوریتمهــای معیــن  ،1اکتشــافی
و فرااکتشــافی  3میباشــند .زمانــی کــه رونــد پیشــرفت
الگوریتــم بــدون هیــچ تصــادف و احتمالــی باشــد و
الگوریتــم از یــک مقــدار اولیــه شــروع و بــه مقــدار
مشــخصی برســد ،ایــن روش یــک الگوریتــم معیــن
نامیــده میشــود ( .)Yang & Karamanoglu, 2013, 6
یــک الگوریتــم اکتشــافی اطالعــات مربــوط بــه سیســتم
را جمــعآوری میکنــد ،راهحلهــای تصادفــی را تســت
کــرده و بــرای تولیــد راهحــل بعــدی تصمیم گیــری
میکنــد .بنابرایــن ،ایــن روشبــه ماهیــت مســاله
وابســته میباشــد (  .)Datta et al., 2019, 3لــذا ایــن
الگوریتــم بــرای یافتــن راهحــل نزدیــک بــه بهینــه
طراحــی شــده اســت ( .)Hansen et al., 2010, 96
الگوریتمهــای فرااکتشــافی ،اکتشــافها و تابــع هــدف را
بــدون وابســتگی بــه ســاختار مســئله بــه صــورت کارآمــد
ترکیــب میکننــد (  .)Datta et al., 2019, 3آنهــا در
مقــام راهنمــای جســتجو ،اســتراتژیهای ســطح بــاال
بــرای یافتــن فضاهــای جســتجو بــا اســتفاده از روشهــای
مختلــف هســتند (.)Blum & Roli, 2003, 271
در منابــع مختلــف تقســیمبندیهای مختلفــی بــرای
الگوریتمهــای فرااکتشــافی موجــود میباشــد .یــک
از آنهــا تقســیمبندی بــر اســاس تعــداد عاملهــای
تاثیرگــذار در فراینــد بهینهســازی میباشــد .مطابــق بــا
آن میتــوان الگوریتمهــای فرااکتشــافی را بــه ســه دســته
گســترده تقســیم نمــود.
روشهــای خــط ســیر 4یــا تــک نقطـهای کــه روشهایــی
هســتند کــه بــا یــک پاســخ واحــد ســروکار دارنــد .ماننــد
الگوریتــم تبریــد شبیهســازی شــده (5)SA؛ روشهــای
مبتنــی بــر جمعیــت 6کــه بــا مجموعــهای از پاســخهای
مختلــف در فراینــد بهینهســازی ســروکار دارنــد کــه شــامل
الگوریتمهایــی ماننــد ژنتیــک( ،7)GAبهینــه ســازی کلونــی
مورچههــا( 8)ACOو بهینهســازی ذرات ( 9)PSOمیباشــد
و در انتهــا روشهــای ترکیبــی 10نیــز ترکیــب روشهــای
جســتجوی تــک نقط ـهای و مبتنــی بــر جمعیــت میباشــد
(.)Baghel et al., 2012
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عــاوه بــر آن ســه گــروه اصلــی از الگوریتمهــای
فرااکتشــافی را بــر اســاس ماهیــت پیدایــش میتــوان بــه
صــورت زیــر معرفــی نمــود.
الگوریتمهای محاسبات تکاملی ()EC
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روشهــای محاســبات تکاملــی بــا تاریخــی غنــی ،یــک
روش کلــی بــرای حــل مســائل بهینهســازی هســتند کــه
تابــع هــدف را عمومــا بــدون اســتفاده از بینــش عمیقتــر
و بــا توجــه بــه خــواص ریاضــی آن ،بــه شــیوه انتزاعــی و
کارآمــد مــورد اســتفاده قــرار میدهــد .ایــن تکنیکهــا
میتواننــد مســائل غيــر محــدب ،غيرخطــی و چندبعــدی
را بــا محدوديتهــای خطــی يــا غيرخطــی بــا متغيرهــای
پیوســته يــا گسســته حلکننــد(.)Cuevas et al., 2019, 8
الگوریتــم ژنتیــک بــه عنــوان پایهایتریــن و
شناختهشــدهترین الگوریتــم ایــن گــروه کــه از دهــهی60
میــادي بــه بعــد بهعنــوان روشــی تصادفــی بــرای حــل
مســائل بهینهســازی و جســتجو اســتفاده میشــود ،شــامل
عملیاتــی بــر روی یــک جمعیــت از راهحــل هــای ممكــن
اســت .بــا توجــه بــه نظریــه تكامــل دارویــن ،بــا اســتفاده
مكــرر از ایــن روش ،گونههــای اولیــه بــه گونه هــای جدیــد
تغییــر پیــدا کــرده و فقــط آنهایــی کــه بهعنــوان راهحــل
مناســبترند ،باقــی میماننــد (.)Fasoulaki, 2007
الگوریتمهــای برنامهنویســی ژنتیــک ( ،12)GPاســتراتژی
تکاملــی ( 13)ESو تکامــل تفاضلــی( 14)DEاز دیگــر
الگوریتمهــای محاســبات تکاملــی میباشــد.
الگوریتمهای هوش جمعی ()SI
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بهینهســازی کلونــی مورچههــا یــک روش فرااکتشــافی
اســت کــه از به جای مانــدن آثــار مــادهای بــه نــام
فِرمــون 16در مســیر برخــی از گونههــای مورچههــا ،الهــام
گرفتــه شــده اســت .مورچههــا از فِرمــون ،بهعنــوان

ایــن روشهــا تکنیکهــای بهینهســازی الهامگرفتــه
از فیزیــک میباشــند .الگوریتــم تبریــد شبیهسازیشــده
متداولتریــن ابــزار بهینهســازی در ایــن گــروه،
الهام گرفتــه از یکــی از مراحــل ذوب فلــزات می باشــد
( ،)Datta, Roy, & Davim, 2019, 4تشــکیل رودخانــه
پویــا 18و چکههــای آب هوشــمند 19از دیگــر الگوریتمهــای
ایــن گــروه میباشــند.
کاربرد الگوریتمهای بهینهسازی در معماری

امــروزه بــا توجــه بــه گســتردگی متغیرهــای تاثیرگــذار
بــر طراحــی ،از کامپیوتــر بــه عنــوان ابــزاری مولــد اســتفاده
میگــردد تــا فضــای جســتجو را بــرای یافتــن راهحــل بــا
کارایــی بــاال بــرای پاســخ مســاله ،بــه گونـهای کــه تمامــي
حــاالت در مســیر طراحــی دیــده شــود ،بررســی کنــد .در
ایــن روش کامپیوتــر بــه صــورت اتوماتیــک ،گزینههــای
ممکــن را تولیــد و ارزیابــی میکنــد و بــه طــراح پاسـخهای
بهینــه یــا نزدیــک بــه بهینــه را ارائــه میدهــد (& Caldas
.)Norford, 2002, 173
یکــی از اهــداف بــه کار بــردن کامپیوتــر ،هــوش
مصنوعــی و الگوریتمهــا در فرآینــد طراحــی ســپردن
کارهــای محاســباتی همــراه بــا تکــرار زیــاد بــه آن
میباشــد .تعریــف ورودی بــرای کارهــای کمــی کامپیوترهــا
و کارهــای کیفــی کــه نیــاز بــه ذهــن پیچیــده بشــر دارد،
بــر عهــده طــراح میباشــد .هــدف نــه جایگزین کــردن
نــوآوری معمــار بــا بهــرهوری کامپیوتــر ،بلکــه اســتفاده از
ابــزار مفیــد و کاربــردی کامپیوتــر بــرای کارهــای تکــراری
در برنامههــای پیچیــده طراحــی میباشــد(Rodrigues
.)et al., 2013, 1
پیشــرفتها در ابزارهــای محاســباتی طراحــی در پیونــد
بــا هــوش مصنوعــی بــه امکاناتــی منتهــی گشــته کــه
کامپیوترهــا میتواننــد کامــ ً
ا بــا فراینــد طراحــی تعامــل
داشــته باشــند (.)Caldas & Norford, 2002, 173
اگرچــه در کنــار تمــام قدرتــی کــه ابزارهــای دیجیتالــی
در کنــار تنــوع در اختیــار طراحــی قــرار میدهنــد ،ایــن
طــراح اســت کــه بــه مدیریــت ابــزار و جهتدهــی بــه آن
میپــردازد .بنابرایــن فــرض اینکــه ماشــینها بهجــای
انسـ�ان طراحـ�ی میکننـ�د منتفـ�ی خواهـ�د بـ�ود( (�Mahdav
 .)inejad & Refalian, 2014الگوریتمهــای بهینهســازی
فرااکتشــافی ایــن پتانســیل را دارنــد تــا دیــد عمیقتــری را
نســبت بــه فضــای طراحــی بــه کاربــر داده و بــا حفــظ یــک
مقــدار متعــادل از همگرایــی و واگرایــی منجــربــه طرحــی
خالقانــه گردنــد (.)Dino & Üçoluk, 2017, 1

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

م بهینهســازی انبــوه ذرات نوعــی سیســتم
الگوریتــ 
بیولوژیکــی اســت کــه در آن رفتارهــای جمعــی افــراد در
تعامــل بــا یکدیگــر و محیــط آنهــا ،فرآینــد بهینهســازی
را تشــکیل میدهنــد .آنهــا از حرکــت جمعــی پرنــدگان
و ماهیهــا الهــام گرفتــه و شبیهسازیشــان بــه واســطه
مدلســازی «رفتــار اجتماعــی انســان» انجــام میشــود
(.)Juneja & Nagar, 2016, 2

الگوریتمهای مرتبط با فیزیک
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دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

رویکــرد الگوریتــم هــوش جمعــی الهــام گرفتــه از درک
علمــی انســان از سیســتمهای زیستشــناختی ،طبیعــی
یــا اجتماعــی اســت کــه در برخــی از ســطوح انتــزاع،
میتواننــد بــه عنــوان فرآیندهــای بهینهســازی مطــرح
گردنــد ( .)Cuevas et al., 2019, 6هــوش جمعــی بخشــی
از محاســبات تکاملــی اســت کــه رفتــار اجتماعــی جمعــی از
سیســتمهای غیرمتمرکــز و خودســازمانیافتهی طبیعــی
یــا مصنوعــی را بررســی میکنــد (Zhang, Wang, & Ji,
 .)2015, 1این گونــه روشهــا کــه مبتنــی بــر تعامــات و
رفتــار اجتماعــی دســتههای پرنــدگان و ماهیهــا و شــامل
انــواع مختلفــی میباشــند ،بــر ظرفیــت ایــن گروههــا
بــرای هوشــمندانه عمــل کــردن بــه عنــوان یــک کل تاکیــد
مینماینــد.

وســیلهای ارتباطــی جهــت تشــخیص مســیر صحیــح
اســتفاده میکننــد (.)Dorigo & Stützle, 2019, 311

الگوریتــ م ژنتیــک ،بهعنــوان یــک روش محاســباتی
مبتنــی بــر اســاس اصــول تکامــل ،بــه معمــاری معرفــی
شدهاســت تــا مشــکالت فــرم و عملکــرد در پروژههــای
معمــاری را ســاماندهی کنــد ( )Fasoulaki, 2007و
بهطــور ویــژه در بهینهســازی طراحــی پالنهــای طبقــات
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( ،)Michalek & Papalambros, 2002ســایتپالنها
( ،)Finucane et al., 2006بهینهســازیهای طراحــی
نمـ�ا ( ،)Caldas & Norford, 1999بهینهســازی ســازه
فرمهــای ســاختمانی ( )Papapavlou & Turner, 2009و
در چنــد طــرح مفهومــی ( )Soddu, 2005اســتفاده گردیــد
( .)Li, 2012, 392بــا وجــود اینکــه اکثــر الگوریتمهــای
مبتنــی بــر محاســبات تکاملــی در ابزارهــای بهینهســازی
توســط معمــاران مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد(Cichocka
 )et al., 2017, 154الگوریتمهــای بهینهســازی ژنتیــک و
انبــوه ذرات بــه الگوریتمهــای موثــر و کارآمدتــری بــرای حل
مســائل بهینهســازی پیچیــده تبدیــل شــدهاند (& Juneja
.)Nagar, 2016, 1

روش تحقیق
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همزمــان بــا افزایــش دغدغــه ارتقــای کیفیــت طراحــی
و ســاخت در ایــران و جهــان ،گســتردگی متغیرهــای
تاثیرگــذار بــر طراحــی میتوانــد کنتــرل عوامــل
مختلــف را بــرای طــراح بــا مشــکل روبــرو ســازد .ابزارهــای
کامپیوتــری نیــز علیرغــم پیشــرفتهای فــراوان بیشــتر
بــه عنــوان ابزارهــای ترســیم و ارائـهی کار در بیــن طراحــان
شناختهشــده و ایفــای نقــش میکنــد.
 در تحقیقــات و پروژههــای حــوزه معمــاری چــهروشهــا و ابزارهایــی جهــت کنتــرل پارامترهــای مختلــف
و در نتیجــه بهینهســاختن طــرح پیشــنهاد گردیدهاســت؟
 علــی رغــم پیشــرفت روزافــزون ابزارهــا و نرمافزارهایکامپیوتــری ،دلیــل رایــج نبــودن ایــن ابزراهــا در بیــن
طراحــان ایــن حــوزه جهــت کنتــرل پارامترهــای موثــر بــر
طراحــی چــه عواملــی میباشــد؟
مســالهی برنامهریــزی فضاهــای معمــاری بهعنــوان
یکــی از پرکاربردتریــن و در عیــن حــال پیچیدهترین مســائل
طراحــی معمــاری از پرچالشتریــن مســائل در تحقیقــات
اخیــر بودهاســت ،اســتفاده از روشهــای نویــن و وابســته
بــه فنــاوری در طراحــی بــه ویــژه بــا تاکیــد بــر اســتفاده
از الگوریتمهــای تکاملــی بــه عنــوان راهــکار در تحقیقــات
اخیــر مــورد توجــه مــی باشــد ،بررســی کاربــرد و چگونگــی
اســتفاده از ایــن الگوریتمهــا بهعنــوان راهــکاری جهــت
بهینهســازی از دیگــر ســواالت ایــن تحقیــق میباشــد.
دیگــر ســواالتی کــه ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ بــه آن
اســت در ادامــه آورده شــده اســت.
 در تحقیقاتــی بــا موضــوع کابــرد الگوریتمهــایی در طراحــی نظــام فضایــی چــه الگوریتمهایــی
بهینهســاز 
بهعنــوان الگوریتــم پایــه یــا مکمــل کاربــرد داشــتهاند و
میــزان اســتفاده از الگوریتمهــای هــوش جمعــی و بهویــژه
الگوریتــم بهینهســازی انبــوه ذرات چگونــه میباشــد؟
 چــه امکانــات و محدودیتهایــی در طراحــی نظــامفضایــی معمــاری بــا اســتفاده از الگوریتــم ژنتیک در مقایســه
بــا الگوریتــم بهینهســازی انبــوه ذرات بــه عنــوان نماینــدگان
اصلــی دو گــروه از الگوریتمهــای تکاملــی وجــود دارد؟
 فراینــد پیادهســازی و کابــرد الگوریتــم بهینهســازی انبــوهذرات در طراحــی نظــام فضایــی معمــاری چگونه میباشــد؟
24
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جهــت پاســخ گویی بــه ســواالت تحقیــق ،مطابــق
بــا جــدول ( ،)1تعــداد  35پژوهــش کــه در زمینــهی
اســتفاده از الگوریتمهــای بهینهســازی در طراحــی نظــام
فضایــی معمــاری انجــام شــدهاند ،گــردآوری و ســپس
بــه شــیوه تحلیــل محتــوای متــن تمامــی متغیرهایــی
ی پــان معمــاری بــر اســاس آنهــا انجــام
کــه بهینهســاز 
شدهاســت ،اســتخراج و تدویــن گردیــد .بــا همیــن شــیوه
الگوریتــم پایــه و در صــورت وجــود الگوریتــم مکمــل مــورد
اســتفاده نیــز اســتخراج شــد.
بــر اســاس مطالعــه منابــع تخصصــی در خصــوص
الگوریتــم بهینهســازی تکاملــی از منابــع کتابشــناختی
موجــود و هم چنیــن مطالعــه پیشنیازهــای برنامهریــزی
و طراحــی فضــای معمــاری و نحــوه به کاربــردن الگوریتــم
ژنتیــک و الگوریتــم بهینهســازی انبــوه ذرات در طراحــی
نظــام فضایــی معمــاری تدویــن و تبییــن گردیــد و پــس
از مقایســه ســرعت و کیفیــت ایــن دو الگوریتــم در پاســخ
بــه مســالهی مبنــای طراحیشــده ،بــا توجــه قابلیــت و
ماهیــت نرم افزارهــای مــورد نیــاز بــرای پیادهســازی
الگوریتــم ،امکانــات و محدودیتهــای روش مذکــور
در طراحــی پالنهــای معمــاری بــه شــیوه تحلیلــی
بررســی و پــس از تبییــن اهــداف مســاله و عددیســازی
معیارهــا ،پیادهســازی یــک نرمافــزار مبتنــی بــر الگوریتــم
بهینهســازی انبــوه ذرات بــا اســتفاده از نرمافــزار
برنامهنویســی  Microsoft Visual Studioو پلتفــرم
برنامهنویســی .NETو بــه زبــان  ،C#همــراه بــا محیــط
گرافیکــی  Winodows Formبهعنــوان رابــط کاربــری،
جهــت تســلط و درک بیشــتر از رونــد پیشــرفت الگوریتــم و
نتایــج بهدســتآمده ،انجــام گردیــد.

پیشــینه کاربــرد الگوریتمهــای بهینهســازی تکاملــی
و بهینهســازی انبــوه ذرات د ر طراحــی پــان معمــاری
روشهــای نخســتین اســتفاده از الگوریتمهــای تکاملــی
در معمــاری ،در ســال  1995توســط جــان فریــزر 20معرفــی
گردیــد .نتیجــه پژوهشهــای وی ،منتهــی بــه ایــدهی
طراحــی فضــای پاســخگو بــه نیازهــای مختلــف بــود و در
بیشــتر مــوارد فعالیتهــای وی بــا ســاختار خودســاز مــدل
مطالعاتــی در محیطــی پویــا انجــام میگرفــت کــه منجــر به
رویکــردی بــا عنــوان فراینــد طراحــی پارامتریــک در مســیر
کنتــرل پارامترهــای مؤثــر بــر طراحــی شــد (Mardomi et
 .)al., 2015امــا در چنــد دهـهی اخیــر بســیاری از محققین
بــر روی موضــوع تعریــف الگوریتــم جهــت بهینهســازی
چیدمــان فضاهــا کار کردهانــد .اولیــن تالشهــا بــه
ده ـهی  1960بــاز میگــردد کــه لویــن 21کتابــی را بــرای
یافتــن چیدمــان بهینــه بــا اســتفاده از گرافهــا ارائــه داد و
پــس از آن گریســون 22در ده ـهی  1970از گرافهــا بــرای
ارائـهی پــان طبقــات و برنامهریــزی فضاهــا اســتفاده کــرد
(.)Rahbar et al., 2019
عــاوه بــر نظری ـهی گرافهــا اســتفاده از الگوریتمهــای
تکاملــی بــرای طراحــی نظــام فضایــی در معمــاری در
ســالهای  1990آغــاز شــد و در ســالهای اخیــر محبوبیــت
زیــادی کســب کــرده اســت (.)Dutta & Sarthak, 2011
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d

*

2002
2003
2004

*



2005
2006
2006
2007
2007
2008

*
*
*
*
*

2008

2009
2010
2010
2011
2011
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*

Swarm Itelligence Algorithm

GA
GP
GA

*
*
*

*
*

*

*

GA
GA
GA

*

GP
GA

*

GA

*

*

GA
GA


*

*

*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*


*




GA
GA



GA
GA

*
*

GA

DA

GA

K�DT

GA� GP
GA

*
*

VD

GA

*
*

PSO

VD

IVCGA
ES

SHC

*

2017

GA

PSO

GA

*

*

*

*

GA

*

*

GA
GA

*
*

SQP

GA

GA

*
*
*

SA

GA

*

*

Evolutionary Computation Algorithm

Furniture arrangement

Location and dimensions of openings

Spaces distance

spaces adjacency

Shape and dimensions of spaces

Building orientation

*
*
*
*

*
*
*
*
*

Other Methods

*
*
*
*

آینــده" از اولیــن مطالعاتــی اســت کــه طــی آن تحقیقاتــی با
رویکــرد اســتفاده از الگوریتمهــای محاســبات تکاملــی بــرای
 بــه.مســاله طراحــی نظــام فضایــی معمــاری بررســی گردیــد
دلیــل نوپــا بــودن ایــن رویکــرد در ایــن مطالعــه تنهــا ســه
.)Liggett, 2000( تحقیــق مــورد بررســی قــرار گرفــت
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shape of the building boundry

Floor leveling

Location of masses and spaces

*

Optimization methods

physics-based Algorithm

Elezkurtaj and Franck
Michalek and
Papalambros
Virirakis
Wetter and Wright
Bausys and
Pankrašovaite
Makris, et al.
Wang et al.
Homayouni
Doulgerakis
Banerjee et al.
Inoue and Takagi
Wong and Cha
Thakur et al.
Knecht and Koenig
Flack
Poblete and de la
Rodrigues et al.
Talbourdet et al.
Conceição et al.
Su and Yan
Wang and Malkawi
Sönmez
Cubukcuoglu et al.
Papadaki and
Chassiakos
Nagy et al.
Dino and Üçoluk
Bahrehmand et al.
RazaviAlavi and
AbouRizk
Kumar et al.

Year
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1999

Distance of site components

Author
Schnier and Gero
Rosenman
Gero and Kazakov
Jagielski and Gero
Jo and Gero
Bentley

Shape and dimensions of the site

Spatial system optimization variables

*

*

*

*

*

*

*

MOGA
GA
GA
GA

*

*

*

GA

تحقیقــات متعــددی بــا هــدف مــرور و بررســی آثــاری
کــه در آنهــا از الگوریتمهــای تکاملــی جهــت بهینهســازی
 ارائــه،نظــام فضایــی پــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
 بــا2000  در ســال23 مطالعــه لیگــت.شــده اســت

 حــال و، گذشــته:عنوان"طرحبنــدی خــودکار تجهیــزات
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مطالعــه دیگــری کــه بــا عنــوان "بررســی رویکردهــای
محاســباتی بــرای طرحبنــدی نظــام فضایــی (-2000
 ")1965در ســال  2006توســط همایونــی انجــام شــد،
رویکردهــای مختلــف محاســباتی اتخــاذ شــده بــرای
چیدمــان فضــا را مطــرح نمــود (.)Homayouni, 2007
در ســال  2009ژن و لیــن 24در تحقیقــی بــا عنــوان
"روشهــای تکاملــی بــرای اتوماســیون" بــه بررســی کاربــرد
محاســبات تکاملــی در طراحــی نظــام هــای فضایــی در
معمــاری پرداختنــد (.)Gen & Lin, 2009
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در ســال  2011در تحقیقــی بــا عنــوان "مــروری بــر
برنامهریــزی فضاهــای معمــاری بــا اســتفاده از روشهــای
محاســبات تکاملــی" داتــا و ســارتک 16 ، 25تحقیــق را بــا
موضــوع کاربــرد الگویتــم هــای محاســبات تکاملــی در
طراحــی پــان فضاهــای معمــاری مــورد بررســی قــرار داده
و نتایــج گوناگونــی ماننــد اســتفاده حداکثــری از الگوریتــم
ژنتیــک و تجــاری نبــودن تحقیقــات را ارائــه نمودنــد.
آنهــا اعتقــاد داشــتند روشهــای تکاملــی بــا مدلهــای
بهبــود یافتهتــر میتواننــد در آینــده بــه طــور مؤثــر بــرای
ی نظــام فضایــی در معمــاری بــه کار رونــد
بهینهســاز 
(.)Dutta & Sarthak, 2011, 320
در ســال  2013ردریگیــس26و همــکاران در مقالــهای
بــا عنوان"اســتراتژی تکاملــی ارتقــا یافتــه بــا یــک روش
جســتجوی محلــی بــرای مســالهی تخصیــص فضــا در
معمــاری" 6 ،رویکــرد مختلــف بــر اســاس نــوع مســالهی
تخصیــص فضــا مطــرح کردنــد .ایــن رویکردهــا شــامل
تخصیــص ناحیــه ،تقســیم بنــدی ناحیــه ،تخصیــص فضــا،
سلســله مراتــب ســاخت ،اکتشــاف مفهومــی و تطبیــق
طراحــی میباشــد (.)Rodrigues et al., 2013
در ســال  2015کالکســتو و چالنــی 27در تحقیقــی بــا
ی برنامهریــزی
عنــوان "مــروری بــر ادبیــات بهینهســاز 
نظــام فضایــی بــا اســتفاده ازیکــی از روشهــای الگوریتــم
تکاملــی "2014 -1992 :بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه
توســعه محاســبات در ســالهای اخیــر تأثیــر چشــمگیری بر
توســعه مســائل مربــوط بــه نظامهــای فضایــی در معمــاری
نداشــته و الگوریتمهــای جدیــدی بــرای بهینهکــردن زمــان
پــردازش نیــاز اســت تــا تعــداد عناصــر موجــود در چیدمــان
فضاهــا افزایــش یابــد (.)Calixto & Celani, 2015, 669
در ســال  2018تیانشــن دو و همــکاران در تحقیقــی
بــا عنــوان "مــروری بــر تولیــد خــودکار طرحهــای فضایــی
معمــاری همــراه بــا بهینهســازی عملکــرد انــرژی" بــه بررســی
 15مقالــه جهــت یافتــن روشهــای خــودکار تولیــد ،همــراه
ی انــرژی پرداختنــد (.)Du et al., 2018, 860
بــا بهینهســاز 
مقایســه و بررســی تحقیقاتــی کــه از روشهــای تکاملــی
جهــت بهینهســازی نظــام فضایــی اســتفاده کرده انــد
(جــدول  ،)1نشــان میدهــد:
 -1متغیرهــای طراحــی از طیــف وســیعی شــامل
شــکلگیری مــرز ســایت ،جهتگیــری پــان ،ســطحبندی
طبقــات ،هندســه ،مکانیابــی فضاهــا ،محــل قرارگیــری
بازشــوها و مبلمــان فضاهــا برخــوردار میباشــند.
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 -2هم راســتا بــا نتیجــه تحقیــق ردریگــز و همــکاران ،
( )Rodrigues et al., 2013هیــچ یــک از روشهــا ،همـهی
متغیرهــا را بــه طــور همزمــان در معــرض بهینهســازی قــرار
ندادهانــد.
ی نظــام فضایــی ،امــکان ادغــام بــا دیگــر
 -3بهینهســاز 
اهــداف معمــاری را دارد؛ بــه گونــه ای کــه در  8مــورد از
ی نظــام فضایــی همــراه بــا مباحــث
تحقیقــات ،بهینهســاز 
ی انــرژی ،در  2تحقیــق همــراه بــا بهینهســازی
بهینهســاز 
فــرم و در یــک تحقیــق بــا توجــه بــه هــر یــک از مباحــث
مدیریــت پــروژه و توده-فضاهــای شــهری انجــام شــده اســت.
 -4علیرغــم پژوهشهــای متعــدد بــا موضــوع
اســتفاده از الگویتمهــای محاســبات تکاملــی در طراحــی
نظامهــای فضایــی ،الگوریتــم ژنتیــک کاربــرد گســتردهتری
ی نظــام فضایــی داشــته اســت .بــه گونــهای
در بهینهســاز 
کــه در  33مــورد از تحقیقــات ،از الگوریتــم ژنتیــک و در 3
مــورد دیگــر از روشهــای برنامهنویســی ژنتیــک و اســتراتژی
تکاملــی اســتفاده شــده اســت.
 -5علیرغــم کارآمــدی الگوریتــم بهینهســازی انبــوه
ذرات بــرای برنامهریــزی در محیطهــای فضایــی پویــا و
پیچیــده ( )Nandanwar et al., 2016, 82و بــا وجــود
برخــورداری از ســرعت و کیفیــت بــاالی پاســخ گویی بــه
مســاله طراحــی ،در هیــچ یــک از تحقیقــات ،از ایــن الگوریتــم
یــا دیگــر الگوریتمهــای هــوش جمعــی بــه تنهایــی و بهعنوان
ی نظــام فضایــی اســتفاده
الگوریتــم اصلــی جهــت بهینهســاز 
29
نگردیــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه مطالعــات ژانــگ
و همــکاران در ســال  2015نشــان میدهــد تعــداد انتشــارات
هــر ســال مربــوط بــه الگوریتــم بهینهســازی انبــوه ذرات بــه
عنــوان پایــه و اســاس بســیاری از تغییــرات الگوریتمهــای
هــوش جمعــی ،باالتــر از ســایر الگوریتمهــای مبتنــی بــر
هــوش جمعــی میباشــد ()Cichocka et al., 2017, 155
و بــا وجــود کاربــرد گســترده آنهــا در زمینههـای مهندســی
بــرق ،سیســتمهای کنتــرل خــودکار ،نظریــه ارتباطــات،
تحقیقــات عملیاتــی ،مهندســی مکانیــک ،ســوخت و انــرژی،
پزشــکی ،شــیمی و زیستشناســی ()Zhang et al., 2015؛
از حــدود ســال  2004تنهــا در تحقیقــات حــوزه انــرژی و
طراحــی ســازه ســاختمان مــورد اســتفاده قرارگرفت ـ ه اســت.

مقایســه عملکــرد الگوریتــم ژنتیــک و الگوریتــم
بهینهســازی انبــوه ذرات در بهینهســازی نظــام فضایــی
ســابقهی زیــاد و تعــدد اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک
بــه عنــوان نماینــده الگوریتمهــای محاســبات تکاملــی
در تحقیقــات پیشــین ،ســبب گردیــد تــا ایــن الگوریتــم
بــه یکــی از گزینههــای مــورد توجــه نگارنــدگان تبدیــل
گــردد و در مقایســه بــا آن نتایــج قابــل توجــه الگوریتــم
بهینهســازی انبــوه ذرات در حوزههایــی بــه غیــر از
طراحــی فضایــی کــه بــه مقایســه آن بــا الگوریتــم ژنتیــک
پرداختــه بودنــد؛ ایــن الگوریتــم را در ارائــهی روشــی
جهــت بهینهســازی نظــام فضایــی مــورد توجــه قــرار داد.
از نتیجــه ایــن تحقیقــات میتــوان بــه همگرایــی ســریعتر
و نتیج ـهی بهتــر الگوریتــم بهینهســازی انبــوه ذرات(Chiu
 )et al., 2012در کاهــش افــت مســیر در ارتباطــات بــی
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ســیم شــبکههای شــهری در تحقیــق چــو 30و همــکاران
و نتیجــهای مشــابه بــا آن در مقایســه عملکــرد افزونــه
طراحــی شــده بــر مبنــای الگوریتــم بهینهســازی انبــوه
ذرات ( )Silvereyeدر مقایســه بــا ســایر افزونههــا در یــک
مســاله بهینهســازی مرتبــط بــا ســازه توســط ســیچاکا 31و
همــکاران اشــاره کــرد (.)Cichocka et al., 2017
از ایــن رو نگارنــدگان بــا طراحــی یــک مســالهی مبنــا
بــا پارامترهــای کمتــر نســبت بــه موضــوع تحقیــق ،عملکرد
ایــن دو الگوریتــم را در فراینــد بهینهســازی نظــام فضایــی
مــورد مقایســه قــرار دادنــد .مســالهی تعریــف شــده شــامل
بهینهســازی ابعــاد و مکانیابــی فضاهــای یــک پــان بــا
ابعــاد  12در  8متــر مربــع و تعــداد  8فضــا میباشــد
کــه مطابــق بــا تصویــر عملکــرد هــر یــک از دو الگوریتــم
پیادهســازی شــده ژنتیــک و بهینهســازی انبــوه ذرات در
بهینــه ســازی ایــن مســاله مــورد ســنجش و مقایســه قــرار
گرفــت (شــکل .)1

نمــودار میــزان پیشــرفت بهینهســازی در تابــع
برازندگــی هــر یــک در طــی 30,000تکــرار 32و بــه صــورت
میانگینــی از  40مرتبــه اجــرای هــر یــک از دو الگوریتــم
مطابــق بــا شــکل  2ارائــه میگــردد .ایــن نمــودار نشــان
میدهــد اگــر چــه در تکرارهــای اولیــه هــر دو الگوریتــم
همــگام بــا یکدیگــر پیــش رفتهانــد امــا بــا زیــاد شــدن
تکرارهــا و در گامهــای نهایــی ،الگوریتــم بهینهســازی
انبــوه ذرات ســرعت بیشــتری در همگرایــی و همینطــور
توانایــی بیشــتری در کاهــش عــدد تابــع برازندگــی و بهبــود
نتایــج داشــته اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج مقایســهی ایــن دو الگوریتــم و
همچنیــن گرایــش دیگــر حوزههــای مهندســی و ســاختمان
بــه آنهــا در ســالهای اخیــر ،پیادهســازی الگوریتــم
بهینهســازی انبــوه ذرات بهعنــوان الگوریتــم پایــه جهــت
بهینهســازی نظــام فضایــی بــرای یــک پــان تکخوابــه
مســکونی بــا محدودیتهــا و معیارهــای تعریفشــده (در

)the base problem )Authors

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

Fig 1. Implementation and comparison of genetic algorithm and particle swarm optimization algorithm in

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

Fig.1. Implementation and comparison of genetic algorithm and particle swarm optimization algorithm in the base problem

Fig.2. Comparison diagram of the performance of genetic algorithm and particle swarm optimization algorithm in the
base problem

Fig 2. Comparison diagram of the performance of genetic algorithm and particle swarm optimization
)algorithm in the base problem )Authors
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ادامــه معرفــی خواهنــد شــد) ،انتخــاب گردیــد و مراحــل
پیادهســازی آن بــا کمــک زبــان برنامهنویســی  C#همــراه
بــا یــک رابــط گرافیکــی جهــت درک بیشــتر از مراحــل
بهینهســازی ،در یــک عملیــات  3مرحلــهای ارائهگردیــد.

معرفی ساختار الگوریت م بهینهسازی انبوه ذرات
در ســال  1995دکتــر راســل ابرهــارت 33کــه یــک
مهنــدس الکترونیــک بــود ،همــراه بــا دکتــر جیمــز
کنــدی 34بهعنــوان روانشــناس علــوم اجتماعــی ،یــک روش
بهینهســازی تصادفــی کــه بعدهــا روش بهینهســازی انبــوه
ذرات نــام گرفــت ،ابــداع کردنــد .ایــن روش کــه الهام گرفته
شــده از زندگــی طبیعــی گلههــا میباشــد ،از روش مشــابه
بــا آنهــا ،بــرای یافتــن بهتریــن راهحــل مناســب بــرای
مســاله در فضــای جســتجو اســتفاده می کنــد؛ روشــی
ماننــد پیــدا کــردن محــل مناســب توســط پرنــدگان در
یــک دســته یــا حشــرات در یــک گــروه.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی
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برخــاف دیگــر الگوریتمهــای تکاملــی ،الگوریتــ 
م
بهینهســازی انبــوه ذرات ،خط مشــی بقــای مطلــوب را
اجــرا نمیکنــد و هیــچ عملیــات انتخابــی در آن وجــود
نــدارد ،در نتیجــه تمــام ذرات در طــول فرآینــد جســتجو
حفــظ میشــوند .ذرات ،شــرایط خــود را تحت تاثیــر ســه
عامــل تغییــر می دهنــد :حفــظ پایــداری خــود ،بهتریــن
موقعیــت مطلــوب شــخصی و بهتریــن موقعیــت مطلــوب در
گــروه (.)Juneja & Nagar, 2016
تابــع برازندگــی 35بــرای انــدازه گیــری عملکــرد یــک
راه حــل ،کــه شــامل میــزان دســتیابی بــه چنــد هــدف
مختلــف میباشــد ،اســتفاده میشــود .ایــن تابــع ،کیفیــت
یــک راه حــل را نســبت بــه بقیــه جمعیــت مــورد ســنجش
قــرار میدهــد(.)Liu et al., 2019, 6
بهتریــن مقــدار تابــع برازندگــی کــه هــر ذره تــا ایــن
مرحلــه بــه آن دســتیافته و در حافظــه ذخیــره شــده
اســت را بهینــه ذره میگوینــد و بــا " "pBestنمایــش داده
میشــود .بهتریــن مقــدار تابــع برازندگــی در مجموعــه
ذرات در حــال تکامــل را بهین ـهی کلــی میگوینــد کــه بــا
" "gBestنشــان داده میشــود.
ســرعت حرکــت ذره 36بــه چگونگــی (میــزان و جهــت)
حرکتــی کــه متغیرهــای هــر ذره بایــد انجــام دهنــد تــا بــه
بهینـهی ذره یــا بهینـهی کلــی نزدیــک شــده و پاسـخهای
مناســبتر را جســتجو کننــد ،میگوینــد .در الگوریتــم
بهینهســازی انبــوه ذرات ،هــر ذره دارای موقعیــت و ســرعت
خــاص خــود میباشــد کــه در ابتــدا بــه صــورت تصادفــی
بــرای هــر یــک از ذرات تعییــن میگــردد .در هــر تکــرار،
موقعیــت و ســرعت هــر ذره بــا ارزیابــی تابــع هــدف در
مســاله ،به روزرســانی میگــردد( .)Li et al., 2018رونــد
کلــی جســتجوی پاســخ در الگوریتــم بهینهســازی انبــوه
ذرات در شــکل  3نمای ـشداده شــده اســت.
تعــدادی از پاســخها ،بهصــورت تصادفــی تولیــد
شــده و بهعنــوان ذرات اولیــه بــرای شــروع الگوریتــم،
در نظرگرفتــه میشــوند .تعــداد ایــن ذرات بــا توجــه بــه
نــوع پــروژه ،متغیــر در نظــر گرفتــه میشــوند .علیرغــم
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ایــن کــه در تحقیقــات بــر پایــهی الگوریتــم بهینهســازی
انبــوه ذرات ،هیــچ توصی ـهای در مــورد تعــداد ذرات نشــده
اســت ،اکثــر محققــان از  10تــا  50ذره اســتفاده کردهانــد
( .)Sowmya & Mp, 2013, 324تعــداد ذرات میتوانــد
بــا توجــه بــه تجربــه ،آزمایشــات طــراح الگوریتــم و نــوع
مســئله متغیــر باشــد .بــر اســاس نظــر شــی 37و راســل
ابرهــارت ،انــدازه جمعیــت بــه نــدرت تاثیــری در عملکــرد
روش الگوریتــم دارد (.)Shi & Eberhart, 1998
درهــر تکــرار از جســتجوی الگوریتــم ،مقادیــر بهتریــن
 pBestو  gBestمحاســبه میگردنــد .در صــورت یافتــن
پاســخ بهتــر ،میــزان ســرعت مناســب بــرای هــر ذره جهــت
جابجایــی (تغییــر متغیرهــا) ذرات تعییــن میگــردد .در هــر
تکــرار ،هــر ذره بــا توجــه بــه ســرعت تعییــن شــده بــرای
رســیدن بــه پاســخ بهتــر ،تغییــر میکنــد .ایــن جســتجو
تــا دسـتیابی بــه نتیجـهی مناســب (مقــدار تعییــن شــده
بــرای تابــع برازندگــی) تکــرار میگــردد.

کاربــرد الگوریتــم بهینهســازی انبــوه ذرات در
طراحــی پــان
کارلــن 38در کتــاب "مبانــی برنامهریــزی فضــا"،
برنامهریــزی فضــا را شــامل فعالیتهــای زیــر میدانــد
(:)Karlen, 2009
 .1دادههــای ورودی :نیــاز کاربــر ،دادههــای پایــه،
دادههــای متنــی و اســتانداردهای مختلــف.
 .2پیشپــردازش دادههــا :جمعبنــدی عوامــل کمــی
تأییدشــده و مفیــد شــامل (مســاحت ،انــدازه تجهیــزات،
نقــاط ارتباطــی و غیــره).
 .3تحقیــق درمــورد ناشــناختهها :جمـعآوری اطالعــات
مــوردی دربــارهی چیزهــای مختلــف.
 .4تجزیــه و تحلیــل دادههــا :کشــف روابــط مختلــف
شــامل (روابــط متقابــل کار ،منطقهبنــدی عمومــی و
خصوصــی و غیــره).
 .5تفســیر و نموداریکــردن دادههــا (Dutta & Sarthak,
)2011, 315-316
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در تــاش بــرای بهینهســازی مســائل معمــاری توســط
الگوریتمهــای تکاملــی پیچیدگیهــای فراوانــی وجــود
دارد ،تبدیــل مســائل معمــاری بــه مســائل عــددی ،کنتــرل
مقیــاس فضــای جســتوجو بــه وســیلهی کدگــذاری،
نحــوهی ارزشــیابی و چگونگــی تولیــد پاســخهای جدیــد
در هــر نســل ( )Golabchi et al., 2012و همینطــور
چگونگــی اســتفاده از الگوریتمهــای تکاملــی موضوعــات
مهــم در بهینهســازی مســائل معمــاری بــا اســتفاده از
ایــن الگوریتمهــا میباشــد ( .)Li L. , 2012, 39بــر ایــن
اســاس نحــوهی کاربــرد الگوریتــم بهینهســازی انبــوه ذرات
در طراحــی پــان در  3مرحلــه بیــان میگــردد:
 .1تعییــن اهــداف مســاله ،معیارهــا و محدودیتهــای
تاثیرگــذار
 .2عددیسازی و کمیکردن معیارها و محدودیتها
 .3تعیین تابع برازندگی و پیادهسازی الگوریتم

 .1تعییــن اهــداف ،معیارهــا و محدودیت هــای
تاثیرگــذار بــر ســازمان فضایــی معمــاری

معیارهــا و محدودیتهــای اولیــه :ایــن دســته دربرگیرنده
ورودی هــای اصلــی مســاله و شــامل محدودیتهــای اولیــه
طــرح ماننــد الزامــات قانونــی و مــرز زمیــن میباشــد.
معیارهــا و محدودیتهــای طــراح :دســتهای از
معیارهــا ،قیدهایــی هســتند کــه طــراح متناســب بــا
اســتانداردهای طراحــی و یــا تجربــه و تخصــص خــود
بــه عنــوان ورودیهــای مســاله هنــگام پیادهســازی
بــر الگوریتــم اعمــال مینمایــد تــا ســرعت و کیفیــت
دســتیابی بــه بهتریــن پاســخ بــرای الگوریتــم میســر گــردد.
ماننــد :فضاهایــی کــه بایــد طراحــی و جانمایــی شــوند؛
تناســبات فضاهــا کــه نقــش مهمــی در قابــلقبــولبــودن
فضاهــای پیشــنهادی الگوریتــم دارد؛ میــزان دســتیابی
بــه مســاحت کل بــا جمــع فضاهــا یــا اختــاف مســاحت
کل زمیــن بــا جمــع مســاحت فضاهــای مختلــف کــه منجــر
بــه تداخــل یــا ایجــاد فاصلــه بیــن فضاهــا در شــکلگیری
طــرح کلــی پــان میگــردد و ایــن کــه میــزان تداخــل
مجــاز کل فضاهــا بــا یکدیگــر چــه میــزان میباشــد.
معیارهــا و محدودیتهــای مخاطبیــن (کارفرمــا و
اســتفادهکنندگان) :گــروه دیگــر ،معیارهایــی هســتند کــه
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طــراح جهــت درک صحیــح مســاله طراحــی بــا دریافــت
نیازهــای اســتفاده کنندگان یــا نظــرات کارفرمــا کــه معمــوالً
بــا روشهــای طراحــی معمــاری آشــنا نیســتند و صرفــا نقطه
نظــرات خــود را انتقــال میدهنــد ،بــر الگوریتــم اعمــال
می نمایــد .رعایــت ایــن معیارهــا نقــش به ســزایی در
رضایــت ایــن گــروه از طــرح نهایــی خواهــد داشــت .بهعنــوان
نمونــه افــزودن فضاهایــی کــه لــزوم وجــود آن هــا به واســطه
تجربــه مخاطــب در فضاهــای مشــابه ،شــکل گرفتــه و
همینطــور حــذف برخــی فضاهــا کــه میتوانــد بــه تدقیــق
لیســت فضاهــای قابــل طراحــی کمــک نمایــد .مخاطــب
اطالعــات ارزشــمندی را بــه طــراح در موضوعاتــی نظیــر ابعــاد
و انــدازه فضاهــا ،هم جــواری آنهــا ،اولویت هــای نورگیــری
یــا جهت یابــی مناســب بــرای هرفضــا از طریــق مقایســه بــا
فضاهــای مشــابه ارائــه میدهــد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

پیــش از اینکــه معمــار وارد طراحــی بنــا شــود بــا
یــک برنامــه روبروســت کــه مولفههــای آن بهکمــک
قوانیــن بــا هــم رابطــه برقــرار میکننــد .ایــن برنامههــا
معمــوال عبارتنــد از خواســتههای کارفرمــا ،آییننامههــای
جــاری ،قوانیــن زیباییشناســی و ایســتایی ،درک طــراح و
خواســتههای او .هرکــدام از اینهــا ثابتهایــی هســتند
کــه بایســتی بــدون تغییــر و بهاجبــار وارد سیســتم
شــوند .بعضــی از آنهــا اجبارهــای بیرونــی هســتند و
بعضــی اجبارهــای شــخصی طــراح اســت کــه قیدهــای
طـ�رح را تعریـ�ف میکننـ�د(  (�Mahdavinejad & Re
 .)falian,2014الوســون ،39نظــرات کارفرمــا ،نیازهــای
اســتفاده کننده ،الزامــات قانونگــذار و رویکــرد طــراح را
بــه عنــوان مولدهــای اصلــی مســئلهی طراحــی مطرحکــرده
و توضیــح میدهــد کــه هــر یــک ،بــا محدودیتهایــی کــه
بــر مســئله اعمــال میکننــد ،بــه نوعــی بــه تعریــف مســئله
کمــک میکننــد ( .)Lawson, 1980بــر ایــن اســاس،
معیارهــا و محدودیتهــای مســاله طراحــی نظــام فضایــی

پــان ،جهــت حصــول بهتریــن حالــت ترکیــب فضاهــا ،در
ســه دســته بــه الگوریتــم معرفــیمیگردنــد (شــکل .)4

Fig.4. Problem
goals, criteria, and limitations affecting spatial plan design
)Fig 4. Problem goals, criteria, and limitations affecting spatial plan design )Authors
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بهینهسازی نظام فضایی در طراحی پالن معماری ...

 .2عددیسازی و کمیکردن معیارها

مثــال فضاهــای  Lشــکل) در تحقیقــات بــه ندرت مشــاهده
میگــردد ( .)Rodrigues et al., 2013, 5تعییــن مــرز
زمیــن ( ،)Boundryiبــه معنــای تعییــن طــول و عــرض
مســتطیل محاط کننــده فضاهــا میباشــد (رابطــه.)1
فضــای داخــل ایــن مســتطیل میتوانــد مســتطیل شــکل
یــا ترکیبــی از چنــد مســتطیل باشــد .همانگونــه کــه
در شــکل  5مشــخص شــده اســت ،در مرزهــای « Uو
 »Lشــکل و بــه طــور کلــی ترکیبــی از مســتطیلها بــه
عنــوان محــدودهی زمیــن ،میبایســت کلیــت زمیــن در
یــک مســتطیل ،محیــط شــده و فضاهــای باقی مانــده،
بــه عنــوان فضاهایــی بــا موقعیــت و انــدازه ثابــت ،در پــان
در نظــر گرفتــه شــوند.

هــر یــک از ریزموضوعهــا در دســتههای فــوق،
جهــت اســتفاده در الگوریتــم پیادهســازی شــده بــر پایــه
بهینهســازی انبــوه ذرات ،نیــاز بــه عددیســازی دارد.
معیارهــای طراحــی پــان بــه صــورت زیــر بــه مقادیــر
کمــی تبدیــل میگردنــد:
مرز زمین

در بحــث دادههــای ورودی ،بــه جــز در رویکردهــای
الهام گرفتــه از اصــول ریختشناســی زیســتی ،40بــا هــر
فضــا بــه صــورت یــک شــکل راست گوشــه (مســتطیل)
رفتــار میشــود و اســتفاده از اشــکال غیرمحــدب (بهعنــوان
)(1

))1

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 = {𝑋𝑋𝑖𝑖 ,𝑌𝑌𝑖𝑖 ,𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎ𝑖𝑖 ,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ𝑡𝑡𝑖𝑖 } .

))3

𝑛𝑛

))2

 } 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 = {𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑖𝑖 , ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ
 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ ∑ = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
𝑖𝑖=1

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

))4
𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐 − 𝑆𝑆𝑎𝑎 ) ∗ 𝛶𝛶1
) 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑎𝑎𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝛶𝛶 ∗ ) 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑆𝑆𝑎𝑎 −
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > 𝑎𝑎𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
Fig.5.
Determining
the total
1
𝑐𝑐 ) boundary in planes with different shapes
) 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > 𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∧ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑎𝑎𝑆𝑆 < 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 ) ∗ 𝛶𝛶2
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ابعــاد مجــاز فضاهــا درادامــه بیــان میگــردد.

یــک از فضاهــا ( ،)Spaceiبــه صــورت آرایههایــی بــا 4
متغیــر مربــوط بــه مختصــات محــل قرارگیــری و طــول و
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دهــد .در
پــان(𝑎𝑎𝑆𝑆9را) م<ی
مختلــف،
فضاهــای
,𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎدر
جریم
میشــود ،مجمــوع
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆
=
هــا{
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖 صــورت .
0
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 <
))1)𝑐𝑐)1
𝑡𝑡,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎه𝑖𝑖𝑛𝑛
ایــن 𝑛𝑛
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑋𝑋{
,𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎ
= 𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑖𝑖 ,𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖,
𝑖𝑖 } 𝑖𝑖.} .
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
∑
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ
=1
𝑋𝑋{ = 𝑖𝑖
𝑖𝑖 ∑𝑖𝑖=1
𝑡𝑡𝑖𝑖 ,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∗ 𝑚𝑚(𝑖𝑖,
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
میــزان تناســبات ،جریمــهای بــرای الگوریتــم در نظــر
اختــاف بــازه مســاحت ( )∆sRangeTotalدر تابــع برازندگــی
𝑥𝑥{𝑥𝑥{
))2))2
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
= 𝑖𝑖
𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 𝑖𝑖, ,𝑦𝑦𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝑡𝑡𝑖𝑖 , ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ
را تعییــن مینمایــد𝑖𝑖 } 𝑖𝑖 } .
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
=
, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
𝑡𝑡, ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ
باعــث
)𝑗𝑗 (𝑖𝑖,شــده،
شــود .میــزان جریمــه اعمال
)10می
گرفتــه
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖
}ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ⋀{𝑖𝑖,𝑗𝑗|𝑚𝑚 =3} 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∧ ⋀{𝑖𝑖,𝑗𝑗|𝑚𝑚 =−3
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 !
(

)(3

)∆𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = |𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 − ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑖𝑖))3
)| .)3

)𝑗𝑗(𝑖𝑖,

)𝑗𝑗(𝑖𝑖,

𝑛𝑛 𝑛𝑛

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
 𝑖𝑖  𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ ∑ =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ ∑ = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

∆𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = |∆𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − ∆𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 | .
))4))4) (4
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
𝛶𝛶
𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0
𝑖𝑖 𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
𝑛𝑛 𝛶𝛶 =𝑎𝑎𝑆𝑆){ ∗)𝑛𝑛𝛶𝛶∗1
.
))11
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(
)
𝑆𝑆
𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(
)
𝑐𝑐 −
𝑎𝑎
𝑐𝑐
−
𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∑
∑
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
∗
𝑚𝑚
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
=
1
𝑐𝑐
𝑎𝑎 𝑖𝑖=1 1 𝑘𝑘=1
)𝑘𝑘𝑎𝑎(𝑖𝑖,
𝑐𝑐
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,
(𝑆𝑆𝑎𝑎(𝑆𝑆−
)
)
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐 𝑐𝑐∗)𝛶𝛶∗1 𝛶𝛶1
𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
) 𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
> 𝑎𝑎
𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎 −
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > 𝑎𝑎
𝑡𝑡)𝑖𝑖 )𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(0,(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
<
<𝑆𝑆 𝑆𝑆
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴∧ ∧𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴( = =
∗ )) 𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝑗𝑗 ) − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 ,
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(
𝑖𝑖 −𝑖𝑖 −
𝛶𝛶)∗𝑖𝑖 ) 𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖 2 𝛶𝛶2
> 𝑖𝑖
= 𝑖𝑖)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∗
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
∧𝑎𝑎< 𝑐𝑐
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 <⋀𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > 𝑖𝑖
)𝑘𝑘ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ⋀{𝑖𝑖,𝑘𝑘|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑘𝑘) =3} 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐(𝑖𝑖,
))12
{𝑖𝑖,𝑘𝑘|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑘𝑘) =−3} ! 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑖𝑖,𝑘𝑘) .
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(
)
)
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑆𝑆
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∧
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(
)
𝑖𝑖 −𝑖𝑖 −
𝛶𝛶)∗𝑖𝑖 𝑖𝑖
< 𝑐𝑐
𝑎𝑎
𝑐𝑐
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗2 𝛶𝛶2
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
<
𝑆𝑆
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∧
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑐𝑐
𝑎𝑎
𝑐𝑐
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(max(0,(min
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵,
)
−
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(max
𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝑖𝑖 ,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗 )) .
{ 0{ 0
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∧ ∧𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑆𝑆
< 𝑖𝑖< 𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
< 𝑐𝑐
< 𝑖𝑖
) 𝑖𝑖 ) 𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑎𝑎𝑆𝑆𝑎𝑎 < 𝑐𝑐
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 < 𝑖𝑖

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ

𝑖𝑖=1𝑖𝑖=1

ســنجیده شــده (رابطــه  )5و میــزان حساســیت طــراح
مساحت کل
دستیابی به
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 ∑𝑛𝑛𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
(𝑖𝑖,𝑗𝑗) .
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆{
}
)
1
(3
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
=
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,
,
…
.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
.
ـخص گــردد .ای𝑖𝑖ــن مقــدار
بــه پوش
ـن𝑛𝑛مشـ 1
ـای زمیـ 2
𝑛𝑛ــش مرزهـ 3
جهــت پوشــش محــدودهی زمیــن و دســتیابی بــه
𝑆𝑆𝑛𝑛
∑
𝑠𝑠∆𝑠𝑠∆
=
𝑆𝑆|
−
|
.
∑
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
)𝑖𝑖(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
=
𝑆𝑆|
−
𝑆𝑆
|
.
𝑖𝑖=1
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷کــه
گــردد .همانگونــه
 𝑖𝑖=1تعییــن
)𝑖𝑖(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆صفــر
( )∆sallowedمیتوانــد
مســاحت کل ،بایــد اختــاف مســاحت کل مــرز زمیــن
()14
𝐹𝐹1 (𝑥𝑥) = 𝜔𝜔1 ∆𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔2 ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 .
مســاحتها
شــود −.اختــاف
مشــاهده می
در رابطــه 6
 )Sبــا جمــع مســاحت 𝛶𝛶
𝑠𝑠∆
=
𝑠𝑠∆|
𝑠𝑠∆
|
.
)
S
(
ـف
ـ
مختل
ـای
ـ
فضاه
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑠𝑠∆
=
𝑠𝑠∆|
−
𝑠𝑠∆
|
.
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
Boundry
)15
( (
)𝑥𝑥( 𝐹𝐹2
𝑠𝑠∆ 𝜔𝜔1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
)+Space(i
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆ 𝜔𝜔4
𝑛𝑛∑ 𝑛𝑛∑{
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
ـاحت
ـاف =مسـ
اختـ
ـاز𝜔𝜔2،مقـ+ـدار
ـاحت مجـ
𝜔𝜔)3∆sبــا +مسـ
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (
)𝑗𝑗𝑖𝑖=1 𝑗𝑗=𝑖𝑖+1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∗ 𝑚𝑚(𝑖𝑖,
Difference
+ 𝜔𝜔5 ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 .

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ! }ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ⋀{𝑖𝑖,𝑗𝑗|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑗𝑗) =3} 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∧ ⋀{𝑖𝑖,𝑗𝑗|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑗𝑗) =−3
30
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
=
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡(0,(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ
𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ
)
−
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,
∗
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝑖𝑖
)) 𝑗𝑗
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
=
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡(0,(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ
𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ
)
−
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 ,
∗ )) 𝑗𝑗

))2

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ ∑ =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ ∑ = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

 } 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 = {𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑖𝑖 , ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ

𝑖𝑖=1
𝑖𝑖=1

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
> 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑚𝑚 >
𝑚𝑚
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
< 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑚𝑚 <
𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

∧
∧
∧
∧
∧
∧

𝑛𝑛

))3
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
بهار و تابستان  . 1401دوره  . 13شماره  /1صفحات 19-38
اکرم حسینی
مریم صادقیان،
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(
𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖=1
(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 −
𝑆𝑆 −
𝛶𝛶 ∗∗ )) 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑆𝑆
𝛶𝛶11
< 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 <
)) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑆𝑆(
)
)
−
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∗
𝛶𝛶
𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
>
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 ) ∗ 𝛶𝛶11
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
) 𝑐𝑐𝑐𝑐 ))4
𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
شــود
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(می
فضــا گفتــه
دو
بــه
زمیــن
کل
مــرز
از
بخشــی
در
ـد.
ـ
نمای
ی
م
ـخص
ـ
مش
را
ـی
ـ
برازندگ
ـع
ـ
تاب
در
)
∆s
𝑐𝑐𝑐𝑐 کل (
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(
)
−
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∗
𝛶𝛶
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
<
𝑆𝑆
<
=
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 <
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ∗ 𝛶𝛶22 𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 < 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎Total
) 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑎𝑎𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑐𝑐 − 𝑆𝑆𝑎𝑎 ) ∗ 𝛶𝛶1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(
)
−
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
∗
𝛶𝛶
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
<
𝑆𝑆
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
در𝑆𝑆(مجموعــه
𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖 تکرارهــای الگوریتــم،
کــدام از
کــه در هــر
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(فهــا
برخــی اختال
اغمــاض از
مســائل نیــز
برخــی
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑖𝑖𝑖𝑖 −
𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ∗ 𝛶𝛶2
𝑐𝑐
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
جهــت 2
𝑎𝑎𝑆𝑆 < 𝑐𝑐
< 𝑎𝑎
𝑎𝑎 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐 ) ∗ 𝛶𝛶1
) 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > 𝑎𝑎
{
0
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
<
𝑆𝑆
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑐𝑐
𝑎𝑎
{
0
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
<
𝑆𝑆
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
باشــد(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴.
)
)
−
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∗
𝛶𝛶
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
<
𝑆𝑆
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∧
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
>
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
مقــدار
ی
م
ســنجش
قابــل
ذره
یــک
فضاهــای
توانــد
ی
م
بیشــتر،
هــای
ل
ح
ه
را
کشــف
امــکان
نهایــت
𝑐𝑐𝑐𝑐 و در
ایــن =

𝑐𝑐
𝑎𝑎
𝑖𝑖
𝑖𝑖
2
𝑐𝑐
𝑎𝑎
𝑐𝑐
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(
)
)
−
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
∗
𝛶𝛶
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
<
𝑆𝑆
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∧
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
ـراح بایـ 2
𝑎𝑎ــه 𝑐𝑐
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ـر
ـک بــه صفـ
نزدیـ
,𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎی𝑖𝑖ــا
𝑡𝑡𝑖𝑖 ,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎصفـ𝑖𝑖ـر و
ـد
𝑐𝑐 بســته ب
گرفتــه شــود.
بیشــتر از صفــر در نظــر
کمــی
))1
𝑌𝑌{𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
نظــر .
= 𝑖𝑖
طـ} 𝑖𝑖
{0
) 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 < 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∧ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑎𝑎𝑆𝑆 < 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
در نظــر گرفتــه شــود .ایجــاد تداخــل بــه شــرط رســیدن
𝑛𝑛
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠∆
= |𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 −
∑−
)𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑖𝑖) || .. )2) (5
 } 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 = {𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑖𝑖 , ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1
𝑠𝑠∆
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆| = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
)𝑖𝑖(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑖𝑖=1
)(6

))1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠∆
= |∆𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 −
𝑠𝑠∆ −
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠∆
|.
𝑠𝑠∆
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠∆| = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 | .
))2

))3
))1

میزان ))2
))4
تداخل فضاها
))3
)) 𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿)3) 𝑗𝑗 ) − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 ,
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
=
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(0,(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ
𝑡𝑡(0,(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ
𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,ــه اختصــاص
 )Interfrenceب
𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎـ𝑖𝑖𝑖𝑖ـل فضاهــا (
ـزان تداخ
)) 𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 ,می
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
−ـ ) 𝑗𝑗
)(i,j

 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ ∑ = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆

دقیــق بــه مســاحت کل زمیــن ،باعــث ایجــاد فاصلــه بیــن
𝑛𝑛
بیــن𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
هــای𝑋𝑋{ = 𝑖𝑖
𝑖𝑖 ,𝑌𝑌𝑖𝑖 ,𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎ
𝑡𝑡𝑖𝑖 ,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ
فضاهــا میگــردد𝑖𝑖 } . .
فضاهــا
تداخل
مجمــوع
𝑛𝑛
𝑠𝑠∆
=
𝑆𝑆|
∑−
)𝑖𝑖(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
=
∑
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑖𝑖=1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑖𝑖
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
=
𝑋𝑋{
𝑌𝑌,
,𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎ
𝑡𝑡,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ
}. |.
𝑖𝑖 )Iدر تابـ 𝑖𝑖
𝑖𝑖 nterfrence
𝑖𝑖
کل𝑖𝑖
ـی
𝑥𝑥{ =برازندگـ
ـع
(
پارامتــر تداخــل
Total
}
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
,
𝑦𝑦
,
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ
,
𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ

𝑖𝑖 𝑖𝑖=1
𝑖𝑖
𝑖𝑖 𝑖𝑖
𝑖𝑖
ی
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ه
نحــو
بــه
𝑖𝑖 ,𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎو𝑦𝑦 8,
رابطــه 7
نمایــد.
را مقداردهــی می
𝑥𝑥{
𝑠𝑠∆
=
𝑠𝑠∆|
−
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎در𝑠𝑠∆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
= 𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑖𝑖 , ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ
𝑖𝑖 }  | .
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆در
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(تکــرار
در هــر
تداخــل
محاســبه
فضاهــا و 𝑖𝑖کل) ∗ 𝛶𝛶1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆𝑎𝑎𝑛𝑛𝑆𝑆
تداخــل𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
∑
𝑐𝑐 −
) 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑎𝑎
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑆𝑆(
)
−
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∗
𝛶𝛶
𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
>
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖=1
اســت.
شــده
اشــاره
شــده
ی
ساز
ه
پیاد
الگوریتــم
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
=
∑
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆

𝑎𝑎
𝑐𝑐
1
𝑎𝑎
) 𝑐𝑐
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑖𝑖

تعییــن ماتریــس نورگیــری صــورت میپذیــرد ،بدیــن صورت
هایی
ـتطیل
ـورت مس
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,ـ= 0
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡! 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
کــه جبهههــای مختلــف زمیــن بــه صـ .
))12

)(11
)11
)

)1)312
) (
)(12

پردازشهــا کمــک شــایانی مینمایــد.

))11
))12

تدقیق لیست فضاها
()14

}ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =𝛶𝛶⋀{𝑖𝑖,𝑘𝑘|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑘𝑘) =3} 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑖𝑖,𝑘𝑘) ∧ ⋀{𝑖𝑖,𝑘𝑘|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑘𝑘) =−3
𝑛𝑛 𝛶𝛶𝑛𝑛 { = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
. =0
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ
∑ ∑
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ
=1
)𝑘𝑘∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = {𝑖𝑖=1𝑛𝑛 𝑘𝑘=1𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑖𝑖,𝑘𝑘) ∗ 𝑚𝑚(𝑖𝑖,
.
)𝑘𝑘∑𝑖𝑖=1 ∑𝑘𝑘=1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑖𝑖,𝑘𝑘) ∗ 𝑚𝑚(𝑖𝑖,
𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
)𝑗𝑗= 0 (𝑖𝑖,
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚|𝑗𝑗ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ⋀𝛶𝛶{𝑖𝑖,𝑗𝑗|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑗𝑗) =3} 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∧ ⋀{𝑖𝑖,
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 !
)10
(
)(10
}(𝑖𝑖,𝑗𝑗) =−3
)𝑥𝑥(
𝐹𝐹
=
𝑠𝑠∆
+
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆= {∑,
= .
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑥𝑥)ℎ
𝑖𝑖𝑖𝑖𝐹𝐹11
𝜔𝜔 =
=𝜔𝜔11
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇∆𝑠𝑠1
𝜔𝜔 +
𝜔𝜔
)9(..
𝑛𝑛𝛶𝛶 𝑛𝑛 ,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 , … . 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 } .
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆{
()13
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ 0 22
∑𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇= 𝑖𝑖
1 𝑖𝑖=1
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 2
3
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∗ 𝑚𝑚𝑛𝑛(𝑖𝑖,
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆
ـه∑س{ـ =
.
()9
ـول 𝑛𝑛جبهـ 𝑛𝑛
گرفته
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 در نظــر
ـاختمان
بــا عــرض حداقلــی و طـ
فضاها
نورگیری
)𝑥𝑥(
𝐹𝐹
=
+
𝜔𝜔
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 +
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 +
)𝑥𝑥(
𝑖𝑖𝑖𝑖𝐹𝐹22
𝜔𝜔 =
𝑠𝑠∆ 𝜔𝜔11
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠∆
+1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ 𝜔𝜔22
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
𝜔𝜔 +
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝜔𝜔33
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝜔𝜔 +
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆ 𝜔𝜔44
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆
)𝑗𝑗𝑖𝑖=1 ∑𝑗𝑗=𝑖𝑖+1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∗ 𝑚𝑚(𝑖𝑖,
𝜔𝜔 = )𝑥𝑥(
)
14
(
الگوریتـ𝐹𝐹1
𝑠𝑠∆
ـن +
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ایـ𝜔𝜔2
شــده و همجـ .
+
𝜔𝜔
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
.
ـم
ـه
ـ
ب
ـا
ـ
ه
ه
جبه
ـا
ـ
ب
ـا
ـ
فضاه
ـواری
1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡5 ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 .
+
𝜔𝜔
5
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ! }ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ⋀{𝑖𝑖,𝑗𝑗|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑗𝑗) =3} 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∧ ⋀{𝑖𝑖,𝑗𝑗|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑗𝑗) =−3
میشــود،
کــه
)10در رابطــه  11و  12مشــاهده)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
همانطــور (
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
+ش=
)𝑗𝑗∧ ⋀{𝑖𝑖,𝑗𝑗|𝑚𝑚(𝑖𝑖,
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 !
بــا
برخــورد
هــای
ســازی𝜔𝜔رو
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ن
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇یکسا
گــردد.
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 3ی
معرفــی م
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0
15
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
)𝑥𝑥( 𝐹𝐹2
𝑠𝑠∆ = 𝜔𝜔1
𝜔𝜔 +
ـواری+
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆ 𝜔𝜔4
برخـ (
𝑚𝑚|𝑗𝑗{𝑖𝑖,
}=−3
}(𝑖𝑖,𝑗𝑗) =3
𝛶𝛶⋀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ 2
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
با
ـ
همج
ـث
ـ
مبح
ـون
ـ
همچ
ـری
ـ
نورگی
ـاله
))10بــا مسـ
ـورد
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
𝑛𝑛 { =
.
11
)
𝑛𝑛
∑
∑
+𝑖𝑖=1
س5ـ𝜔𝜔
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
.
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
∗
𝑚𝑚
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
=
1
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ـم و کاهــش
ـرعت الگوریتـ
ـش
ـ
افزای
ـه
ـ
ب
ـف،
ـ
مختل
ـائل
ـ
مس
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑘𝑘=1

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

∧ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑎𝑎𝑆𝑆 < 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 −

max
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵((0,(min
)−
,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 )) .
𝑖𝑖=1
𝑖𝑖 ) ∗ 𝛶𝛶2
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 > 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑖𝑖),
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇()4)max
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴max
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵((0,(min
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(max
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
𝑖𝑖 ,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑗𝑗𝑗𝑗 ) −
𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗 )) .
𝑖𝑖
)(7
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
=
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡(0,(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ
𝑡𝑡,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ
)
−
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿,
))
∗
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝑖𝑖
𝑗𝑗
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(
)
)
−
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
∗
𝛶𝛶
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
<
𝑆𝑆
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∧
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
<
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑖𝑖 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑐𝑐 − 𝑖𝑖𝑆𝑆𝑎𝑎 ) ∗ 𝛶𝛶1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑎𝑎𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖 2
) 𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑎𝑎
𝑐𝑐
𝑖𝑖
𝑖𝑖
))4
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
𝑛𝑛
𝑛𝑛
)
7
(
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑛𝑛
=
𝑆𝑆({
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(0
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
)) <)𝑎𝑎𝑆𝑆 <
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑇𝑇𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∧
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 <
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑇𝑇
(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ..
𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
) 𝑖𝑖
<∑
∑𝑛𝑛𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
∑ 𝑖𝑖=1
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
∑𝑖𝑖 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵∗𝑖𝑖1,
𝛶𝛶1
𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐 <
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎 −
> 𝑎𝑎
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐 ) 𝑖𝑖 ,
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(max(0,(min
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(max
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑐𝑐 .
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
𝛶𝛶 )∗𝑎𝑎)𝑆𝑆𝑐𝑐 𝑐𝑐 −
𝑎𝑎
𝑗𝑗 𝑐𝑐
𝑖𝑖=1
𝑗𝑗 ) −
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗1𝛶𝛶2
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴( =

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑆𝑆𝑎𝑎 𝑖𝑖−−
< 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆 >
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑎𝑎
𝛶𝛶 )∗𝑖𝑖 ) 𝑐𝑐
) 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > 𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∧ 𝑐𝑐 ) 𝑐𝑐
𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(
)
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
∑∗ 𝑖𝑖𝛶𝛶)2
)𝑗𝑗<(𝑖𝑖,
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−𝑖𝑖 −
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∗ 𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛶𝛶2
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑇𝑇 𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴( =
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
در∑ =
.
ـم
ـنهادهای الگوریتـ
پیشـ
ـه
گزین∑ـ
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼آن
شــود 𝑖𝑖تــا
ـبه می
محاسـ
الگوریتــم
𝑖𝑖=1هبعدی بــه
اعمــال)8و بــه صــورت آرایههــای ســ
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑇𝑇
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
𝑖𝑖=1
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
(
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝛶𝛶 = )𝑗𝑗𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑖𝑖,
𝑡𝑡(0,(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ
()7
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝑗𝑗 ) −
𝑖𝑖 ,𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑗𝑗 )) ∗ = 0
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
.
⋀)
11
)
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(max(0,(min
قــرار .
𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 𝑗𝑗 ) − max(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 ,
∑{ = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
ـرد.
نگی
اختــاف
جریمــه
میــزان
تعییــن
بــرای
کنــد.
ی
م
معرفــی
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
∧
(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡! 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 ,
))ـ𝑗𝑗
⋀
∑
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
∗
𝑚𝑚
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
=
1
𝑚𝑚|𝑘𝑘{𝑖𝑖,
}=3
𝑚𝑚|𝑘𝑘{𝑖𝑖,
𝑚𝑚|𝑘𝑘7{𝑖𝑖,
(
)𝑘𝑘ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ⋀{𝑖𝑖,𝑘𝑘|𝑚𝑚(𝑖𝑖,
⋀) ∧
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,𝑘𝑘) =3} 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑖𝑖,
(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑖𝑖,𝑘𝑘) =−3} ! 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
𝑖𝑖=1 𝑘𝑘=1
}(𝑖𝑖,𝑘𝑘) =−3
max(0,(min(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 ,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑗𝑗 ) − max(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 ,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗 )) .
ـی
ـ
برازندگ
ـع
ـ
تاب
در
)9
ـه
ـ
(رابط
)
∆Adjacency
(
ـواری
ـ
همج
Total
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 ∑𝑛𝑛𝑗𝑗=𝑖𝑖+1 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑖𝑖,𝑗𝑗) .
()8
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
𝑚𝑚|𝑘𝑘= ⋀{𝑖𝑖,
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
∧
!
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
.
⋀
𝑛𝑛)𝑘𝑘𝑛𝑛 (𝑖𝑖,
𝛶𝛶
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
=
0
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,
))12
}=3
𝑚𝑚|𝑘𝑘{𝑖𝑖,
}=−3
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
= {∑𝑖𝑖=1 ∑𝑗𝑗=𝑖𝑖+1 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑖𝑖,𝑗𝑗) .
= 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑇𝑇
)8
(
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆
.
)9(9
)𝑗𝑗∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 ∑𝑛𝑛𝑗𝑗=𝑖𝑖+1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∗ 𝑚𝑚(𝑖𝑖,
𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆{
}
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
=
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,
,
…
.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 = {𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆11 ,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆22 ,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆33 , … . 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛 } .

ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ⋀{𝑖𝑖,𝑘𝑘|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑘𝑘) =3} 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑖𝑖,𝑘𝑘) ∧ ⋀{𝑖𝑖,𝑘𝑘|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑘𝑘) =−3} ! 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑖𝑖,𝑘𝑘) .
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
𝑚𝑚|𝑘𝑘= ⋀1{𝑖𝑖,
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
}=3
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆{ = 𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆∧𝑛𝑛 }⋀.{𝑖𝑖,𝑘𝑘|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑘𝑘) =−3} ! 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑖𝑖,𝑘𝑘) .
(𝑖𝑖,𝑘𝑘)2
)𝑘𝑘3 , … .(𝑖𝑖,

بهتریــن پاســخ مســاله در نظــر گرفتــهشــود.
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دریافــت)1نظــرات مخاطبیــن در مــورد لیســت
پــس از
(3
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆= {𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1 ,
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 . 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛 }3
). (13
()15
𝐹𝐹
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ + 𝜔𝜔2
… 2 ,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆3 ,
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠∆ 2 (𝑥𝑥) =𝑖𝑖 𝜔𝜔1
𝜔𝜔 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 +
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔4
}
(3
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 = {𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆+
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,
,
…
.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1 ,
2
3
𝑛𝑛
𝜔𝜔5 ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 .
ـای)1پیشــنهادی طــراح و تصمیــم نهایــی توســط او ،بــه
فضاهـ
)
14
(
مــورد𝜔𝜔 = )𝑥𝑥( 𝐹𝐹1
𝑠𝑠∆
+
𝜔𝜔
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
.
بررســی،
نمونــه
در
الگوریتــم
ســازی
ه
پیاد
در
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 1
2
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
)14از ذرات ،تعــدادی فضــا شــامل یــک آرایــه  4متغیره
ـک
هریـ (
𝐹𝐹1 (𝑥𝑥) = 𝜔𝜔1 ∆𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔2 ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 .
هــای
معیارهــا و
توجــه بــه
تابــع برازندگــی بــا
(
ت)𝑥𝑥( 𝐹𝐹2
محدودی=
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠∆ 𝜔𝜔1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ + 𝜔𝜔2
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔3 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔4
کســر15م)یگــردد و در رونــد 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
الگوریتــم
اجــرای
یــا
افــزوده
()15
)𝑥𝑥( 𝐹𝐹2
𝑠𝑠∆ 𝜔𝜔1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ 2
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 3
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝜔𝜔5ه𝜔𝜔
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
. +
ذرات
همـ=هی
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ـرار،
+ــر+تکـ
در
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇گــردد و
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇می
ـکیل
ـده𝜔𝜔،تشـ
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔4تعیینشـ
هماننــد فضاهــای دیگــر بــا آنهــا رفتــار میشــود.
+ 𝜔𝜔5 ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 .
 .3پیادهســـازی الگوریتـــم بـــر پایـــه الگوریتـــم
بهینهســـازی انبـــوه ذرات

در مســاله پیادهســازی شــده ،هــر ذره مطابــق بــا
رابطــه 13بــه مجموعـهای از فضاهــا بــا  4متغیــر ذکرشــده
در محــدوده زمیــن اســت کــه احتمــال دارد بهعنــوان

توســط آن مــورد ســنجش قــرار میگیرنــد .جهــت افزایــش
ســرعت پیشــرفت الگوریتــم و بازدهــی کیفــی ،پیادهســازی
الگوریتــم طبــق شــکل  ،6در دو گام انجــام میشــود .بــه
ایــن وســیله ،فضــای جســتجوی الگوریتــم بــرای یافتــن پاســخ
مناســب محدودتــر شــده و بــه اصطــاح از ایجــاد مســالهای بــه
نــام مشــقت بعــد چنــدی 41جلوگیــری میگــردد .نفریــن ابعــاد
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بهینهسازی نظام فضایی در طراحی پالن معماری ...

میگــردد .ایــن اصطــاح بــرای اولیــن بــار توســط بلمــن
متغیــره
توابــع= چند
 ,𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎاز
𝑡𝑡,𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎترکیبــی
بــرای بــرآورد
در ســال 1961
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑌𝑌{𝑋𝑋𝑖𝑖 ,
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖 } .
اســتفاده شــد (.)Beyer et al.,1999

اغلــب بـ ه عنــوان یــک مفهــوم در جایی کــه فضای جســتجوی
مســئله بــه))1انــدازهای بــزرگ اســت کــه پیــدا کــردن پاســخ
مناســب از بیــن گزینههــای محتمــل غیرممکــن گــردد ،مطرح

42

))2

 } 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 = {𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑖𝑖 , ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ
𝑛𝑛

))3

 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆ ∑ = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
𝑖𝑖=1

))4


) 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑎𝑎𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
) 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > 𝑎𝑎𝑆𝑆(𝑖𝑖𝑖𝑖
) 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > 𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∧ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑎𝑎𝑆𝑆 < 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
) 𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∧ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑎𝑎𝑆𝑆 < 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖
) 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 < 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∧ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑎𝑎𝑆𝑆 < 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆
(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐 − 𝑆𝑆𝑎𝑎 ) ∗ 𝛶𝛶1
(𝑆𝑆𝑎𝑎 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐 ) ∗ 𝛶𝛶1
= (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 ) ∗ 𝛶𝛶2
(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 ) ∗ 𝛶𝛶2
{0

∆𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = |𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 − ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑖𝑖) | .
∆𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = |∆𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − ∆𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 | .

()7

∗ )) 𝑗𝑗𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑖𝑖,𝑗𝑗) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(0,(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ℎ𝑡𝑡𝑗𝑗 ) − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖 ,
max(0,(min(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 ,𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑗𝑗 ) − max(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 ,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗 )) .
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 ∑𝑛𝑛𝑗𝑗=𝑖𝑖+1 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑖𝑖,𝑗𝑗) .

()8

Fig.6. Flowchart
= algorithm
for0 spatial plan optimization
𝛶𝛶 of the implemented algorithm based on
𝑖𝑖𝑖𝑖 PSO
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
∆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =Fig
{ 6.𝑛𝑛Flowchart
. optimization
of the implemented algorithm based on PSO algorithm for spatial plan
()9
𝑛𝑛
∑
∑
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
∗
𝑚𝑚
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
=
1
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
ـل𝑖𝑖=1
تغییــر و بهبــود میباشــد تــا
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1ـ
طــول و عــرض در گام دوم قاب
گام اول

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

))Authors

هــم تنــوع الزم حفظشــده و هــم الگوریتــم بــه پاس ـخهای
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ـ!ـی
تنهــا بــه بررس
)10ــن گام ،تابــع برازندگــی ())F (x
در ای
⋀ = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
}𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∧ ⋀{𝑖𝑖,𝑗𝑗|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑗𝑗) =−3
(𝑖𝑖,𝑗𝑗) 1
(
}(𝑖𝑖,𝑗𝑗) =3
𝑚𝑚|𝑗𝑗{𝑖𝑖,بــه ســهولت دســتیابی
توجــه
دســت یابــد .بــا
مناســبتر
پارامترهــای مربــوط بــه هندســه ماننــد میــزان دســتیابی
بــه پاســخ در ایــن مرحلــه بــرای الگوریتــم ،بــا تکــرار
بــه مســاحت کل زمیــن ( )∆sTotalو حفــظ تناســبات و
متعــدد الگوریتــم در گام اول بــه مجموعــهای از پاســخها
مســاحت فضاهــا ( )∆sRengeTotalمیپــردازد ،در نتیجــه
یــا ذرات بهینــه دســت مییابیــم کـ𝛶𝛶
𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0
ذرات
ـه ایــن مجموعــه
دارای =دو متغیــر طــول
𝑛𝑛 { = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
ـک از ذرات در ایــن گام تنهــا .
هــر ی)ـ)11
∑𝑛𝑛𝑘𝑘=1
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
1
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,
ـرای𝑖𝑖=1
تولی∑ــد ذرات تصادفــی گام
ـه بـ
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,ــای اولیـ
𝑚𝑚 ∗دادهه
ـوان
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎبــه عنـ
و عــرض میباشــد و متغیرهــای مربــوط بــه موقعیــت
دوم و پیادهســازی الگوریتــم آن مرحلــه بــه کار مــیرود.
ـی)12در آنهــا وجــود ندارنــد .بهتریــن پاســخ یــا ذره ایــن
مکانـ
= 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
)
=3} 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑖𝑖,𝑘𝑘) ∧ ⋀{𝑖𝑖,𝑘𝑘|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑘𝑘) =−3} ! 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑖𝑖,𝑘𝑘) .
در )𝑘𝑘(𝑖𝑖,
𝑚𝑚|𝑘𝑘 14⋀{𝑖𝑖,و یــک نمونــه از
رابطــه
تابــع برازندگــی گام اول
بهینهســازی ،شــامل یــک مجموعــه از فضاهــا یــا طــول و
نتایــج الگوریتــم ،جهــت تشــکیل فضاهــای پــان یــک واحــد
عرضهــای حاصــل از پیادهســازی الگوریتــم میباشــد
تکخوابــه مســکونی ،بــا توجــه بــه معیارهــای تعریفشــده،
کــه هنــگام قرارگیــری در تابــع برازندگــی بــه مقــدار مینیــم
نشــان3,داده
شــکل 7
اســت𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 = {𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1.
شــده𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 … .
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 ,
در 𝑛𝑛 } .
تعریــف(3ش1ـ)ـده ،دســت یابــد .وظیفــه الگوریتــم در ایــن مرحله
)14طــول و عــرض فضاهــا در هــر ذره میباشــد .ایــن
ـرل
کنتـ (
()15

)(14

𝐹𝐹1 (𝑥𝑥) = 𝜔𝜔1 ∆𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔2 ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 .

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆ 𝐹𝐹2 (𝑥𝑥) = 𝜔𝜔1 ∆𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔2 ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔3 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔4
+ 𝜔𝜔5 ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 .

Fig.7. First step of algorithm implementation based on PSO algorithm

)Fig 7. First step of algorithm implementation based on PSO algorithm )Authors

32

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 ∑𝑛𝑛𝑗𝑗=𝑖𝑖+1 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑖𝑖,𝑗𝑗) .
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ذرات فضاهــا دارای  4مشــخصه بـ 𝛶𝛶
𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆و
ـاوه بــر طــول
ـوده کــه عـ
گام)9دوم
.
(
𝑛𝑛∑ 𝑛𝑛∑{ = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
∗
𝑚𝑚
𝑖𝑖𝑖𝑖
ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
𝑖𝑖=1 𝑗𝑗=𝑖𝑖+1
عــرض ،مختصــات محــل قرارگیــری آنهــا نیــز تغییــر پیــدا
همانطــور کــه در رابطــه  15نشــانداده شــده اســت،
ـورت
ـ
ص
ـه
ـ
ب
ذرات
در
ـا
ـ
فضاه
ـه
ـ
اولی
ـرض
ـ
ع
و
ـول
ـ
ط
ـد.
ـ
کن
ی
م
}ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = ⋀{𝑖𝑖,𝑗𝑗|𝑚𝑚 =3} 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∧ ⋀{𝑖𝑖,𝑗𝑗|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑗𝑗) =−3
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 !
اول،
تاثیرگــذار در گام
دوم ،عــاوه بــر معیارهــای
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,
گام)10
در (
)𝑗𝑗(𝑖𝑖,خهای بهینـهی گام قبــل و
تصادفــی از طــول و عــرض پاسـ
بــه همــهی معیارهــا و محدودیتهــای دیگــر در تعریــف
مختصــات آنهــا نیــز بــه صــورت تصادفــی از اعــداد مجــاز
تابــع برازندگــی () )F2(xپرداختــه میشــود تــا نتیجــه
داخــل مــرز زمیــن انتخــاب میگــردد کــه کلیــه ایــن ابعــاد
همــهی معیارهــا و
نهایــی بهتریــن پاســخ ممکــن بــرای
=0
مســاحت
حفــط
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎنیــز در تکرارهــای الگوریتــم همــراه𝛶𝛶 بــا
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
.
)11
)
𝑛𝑛∑ 𝑛𝑛∑{ = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
اول
گام
ـای
ـ
معیاره
ـامل
محدودی
تهــای تعریـف شــده که شـ = 1
)𝑘𝑘𝑘𝑘=1 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑖𝑖,𝑘𝑘) ∗ 𝑚𝑚(𝑖𝑖,
 𝑖𝑖=1مطلــوب حاصل گــردد.
نتیجــه
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎمجــاز تغییــر پیــدا کــرده تــا
و همینطــور ســنجش میــزان تداخــل( ،)Interfrence
Total

ـی
ـته⋀ بـ=ـه میــزان حداقلـ
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,وابسـ
}=3ــم
الگوریت
)𝑘𝑘(𝑖𝑖,ــرفت
ـزان پیش
)𝑘𝑘 (𝑖𝑖,در
قرارگیــری
همجــواری ( )∆AdjacencyTotalو
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
جبهــه}{𝑖𝑖,𝑘𝑘|𝑚𝑚(𝑖𝑖,𝑘𝑘) =−3می⋀ـ ∧
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡! 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ
.
))12
𝑚𝑚|𝑘𝑘{𝑖𝑖,
اســت کــه بــرای تابــع برازندگــی تعریــف شــده اســت.
مناســب جهــت نورگیــری ( )∆LightingTotalاســت ،باشــد.
ن یــک واحــد تکخوابــه مســکونی
شــکل  ،8تولیــد پــا 
مقادیــر  w1تــا  w5ضرایــب اهمیــت میباشــند کــه قابلیــت
را بــر اســاس معیارهــای تعریــف شــده ،پــس از 770000
کنتــرل حساســیت الگوریتــم بــه هــر یــک از پارامترهــای
()13
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 = {𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1 ,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 ,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆3 , … . 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛 } .
تکــرار در الگوریتــم نشــان میدهــد.
تابــع برازندگــی را بــه طــراح میدهــد .ایــن گام نیــز بــر
ی)14تعــدادی از ذرات تصادفــی شــکل میگیــرد .در ایــن
پایـه(
𝐹𝐹1 (𝑥𝑥) = 𝜔𝜔1 ∆𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔2 ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 .
)15
(
)(15

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎∆ 𝐹𝐹2 (𝑥𝑥) = 𝜔𝜔1 ∆𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔2 ∆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔3 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝜔𝜔4
+ 𝜔𝜔5 ∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 .

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

افزونــه گرسهاپــر 43در راینــو 44و دینامــو 45در رویــت
بــا قابلیــت بصری بــودن ،بــه صــورت پویــا در حــال توســعه
هســتند .امیدوارکنندهتریــن گزینــه ،ترکیــب رویــت
بــا دینامــو و پراجکــت فرکتــال 47اســت کــه در بســتر
مشــترک اتودســک 48ایجــاد شــده و میتوانــد در آینــده
نزدیــک ،ترکیبــی از تمــام عملکردهــای آن هــا در قالــب
یــک راهحــل باشــند .بــا وجــود این کــه ایــن افزونههــا
دارای الگوریتمهــای پایــهای جهــت بهینهســازی
میباشــند ،لیکــن امــکان تغییــر در ســاختار الگوریتمهــای
بهینهســازی جهــت هماهنگــی بیشــتر بــا موضــوع مســاله
49
مگــر بــا اســتفاده از برنامهنویســی (افــزودن اســکریپت
بــه ایــن افزونههــا) برقــرار نمیباشــد .بــا ایــن وجــود،
صرف ـاً توســط گــروه کوچکــی از کاربــران حرف ـهای مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد زیــرا کــه ایــن امــر نیازمنــد
46

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

Fig.8. Secound step of algorithm implementation based on PSO algorithm

)Fig 8. Secound step of algorithm implementation based on PSO algorithm )Authors
آشــنایی بــا دانــش و تجربــه برنامه نویســی پیشــرفته و
بستر پیادهسازی الگوریتم

آمــوزش اســتفاده از افزونههــا میباشــد .عــاوه بــر آن،
کار بــا زبانهــای برنامهنویســی ،بــه دلیــل بصری نبــودن،
اغلــب شــباهت خاصــی بــا رونــد کاری معمــاری نداشــته و
باعــث کاهــش اســتفاده آنهــا توســط معمــاران میگــردد
در نتیجــه هنــوز ابــزار ســادهای بــرای طراحــی محاســبات
بــرای گــروه گســتردهای از معمــاران وجــود نــدارد.
نیزتــوک و پــاول 50در تحقیقــی کــه بــا موضــوع قابلیــت
اســتفاده از ابزارهــای معاصــر بــرای طراحــی محاســباتی
در اهــداف معمــاری در ســال  2018انجــام دادنــد ،بیــان
میکننــد کــه راهحلهــای پیادهســازی الگوریتمهــای
موجــود در تحقیقــات ،اغلــب فاقــد رابــط بصــری بــوده و
از نظــر عملکــردی بســیار محــدود هســتند .آنهــا تاکیــد
مینماینــد ابزارهــای آینــده بایــد بــر اســاس ماهیــت
خــاص فرآینــد طراحــی ،در تمــاس مــداوم بــا کاربــران
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اصلــی آنهــا یعنــی معمــاران ،توســعه داده شــوند .تمایــل
بــه اســتفاده از ابزارهــا بــرای طراحــی معمــاری محاســباتی
نشــان میدهــد کــه توســعه ایــن نــوع ابزارهــا بایــد روی
نیازهــای ایــن گــروه متمرکــز شــود (Nisztuk & Paweł,
.)2018, 80-81
در ایــن تحقیــق جهــت دریافــت معیارهــا و
محدودیتهــای مــورد نظــر و همین طــور نمایــش رونــد
کار و نتایــج ،پیادهســازی الگوریتــم توســط نرمافــزار
برنامهنویســی  Microsoft Visual Studioو در پلتفــرم
برنامهنویســی  .NETو بــا اســتفاده از زبــان  C#بهصــورت
یــک نرمافــزار کاربــردی بــا رابــط گرافیکــی Windows
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نتیجهگیری

 Formو در بســتر وینــدوز انجــام گردیــد .هــر چنــد ایــن
نرمافــزار هنــوز قابلیــت ارائــه به صــورت یــک محصــول
تجــاری را نــدارد ،امــا در صورتیکــه در اختیــار طــراح
قــرار گیــرد ،میتوانــد بــا حداقــل آمــوزش ،در راســتای
ی نظــام فضایــی در طراحــی پــان مــورد
بهینهســاز 
اســتفاده قــرار گیــرد.
تصویــر  9یــک نمونــه از مراحــل بهینهســازی پــان
بــرای مســئلهای تعریــف شــده میباشــد کــه توســط
الگوریتــم پیادهسازی شــده بــر پایــه بهینهســازی انبــوه
ذرات در نرمافــزار پیشــنهادی بهدســت آمــده اســت.

Graphical
user interface
the implemented
algorithm
Fig 9. Fig.9.
Graphical
user interface
of theofimplemented
algorithm
))Authors

امــروزه بــا گســترش پارامترهــای تاثیرگــذار برطراحــی
و دشــواری کنتــرل ایــن عوامــل بــه صــورت همزمــان
توســط طــراح ،اســتفاده از تــوان کامپیوترهــا و بهطــور
ویــژه الگوریتمهــای بهینهســازی بــه عنــوان راهــکار
کاهــش خطــا در بســیاری از علــوم از جملــه معمــاری در
حــال گســترش میباشــد .مســاله طراحــی نظــام فضایــی
پــان بــه عنــوان یکــی از پرســابقهترین و پرچالشتریــن
مســائل طراحــی از نظــر تعــداد پارامترهــای تاثیرگــذار،
همــواره یکــی از مهمتریــن دغدغههــای محققیــن ایــن
حــوزه میباشــد.
دشــواری کارکــردن بــا زبانهــای برنامهنویســی،
نیــاز بــه مهــارت اســتفاده از نرمافزارهــا و پیچیدگــی
نرمافزارهــا بــه ســبب طراحــی شــدن بــرای پاســخگویی
بــه مســائل حوزههــای علمــی مختلــف ،باعــث رایــج نبــودن
اســتفاده از آنهــا بــه عنــوان یــک کمــک طــراح در کنتــرل
پارامترهــای تعریــف شــده توســط طــراح میباشــد .در ایــن
تحقیــق پــس از بررســی  35عــدد از منابعــی کــه در آنهــا
از الگوریتمهــای بهینهســازی جهــت طراحــی ســازمان
فضایــی پالنهــای معمــاری اســتفاده شــدهبود؛ عملکــرد
دو الگوریتــم ژنتیــک و بهینــه ســازی انبــوه ذرات بــه عنــوان
نماینــدگان دو گــروه اصلــی از الگوریتمهــای تکاملــی در
یــک مســئلهی مبنــا مــورد مقایســه قــرار گرفــت و الگوریتم
بهینهســازی انبــوه ذرات بــه دلیــل همگرایــی ســریعتر و
کیفیــت باالتــر جهــت بهینهســازی پــان بــا توجــه بــه
پارامترهــای تاثیرگــذار بــر طراحــی پــان انتخــاب گردیــد.
پیادهســازی راهــکاری عملیاتــی جهــت بهینهســازی
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نظــام فضایــی پــان بــا تاکیــد بــر پارامترهــای تاثیرگــذار
بــر شــکلگیری در طراحــی پالنهــای معمــاری در
یــک فراینــد  3مرحلــه ای بــا اســتفاده از ایــن الگوریتــم
پیشــنهاد گردیــد -1 .تعییــن اهــداف مســاله ،معیارهــا و
محدودیتهــا  -2عددیســازی و کمیکــردن معیارهــا و
محدودیتهــا  -3تعییــن تابــع برازندگــی و پیادهســازی
الگوریتــم .اهــداف مســاله در ســه حــوزه کلــی معیارهــا
و محدودیتهــای اولیــه ،طــراح و مخاطبیــن بررســی و
فراینــد عددیســازی و پیادهســازی مــدل نهایی شــده
بــر اســاس الگوریتــم بهینهســازی انبــوه ذرات در پلتفــرم
برنامهنویســی  .NETهمــراه بــا یــک محیــط گرافیکــی
بــه عنــوان رابــط کاربــری جهــت تســلط و درک بیشــتر
معمــاران از فرآینــد ،پیادهســازی گردیدنــد؛ تــا عــاوه
بــر دســتیابی بــه پالنهــای بهینــه ،مقدمــهای بــرای
تحقیقــات آتــی در ایــن زمینــه فراهــم گــردد؛ چــرا کــه بــه
دلیــل ماهیــت خــاص رشــته معمــاری ،نرمافزارهــای مــورد
نیــاز جهــت پیادهســازی الگوریتــم ،کارآمــدی بصــری و
اجرایــی کافــی نداشــته و نیازمنــد توســعه و اختصاصــی
کــردن جهــت کاربــرد وســیعتر در حوزههــای مختلــف
طراحــی میباشــند.

پی نوشت

1. Deterministic Algorithm
2. Heuristic Algorithm
3. Metaheuristic Algorithm
4. Trajectory methods
5. Simulated Annealing: SA
6. Population based methods
7. Genetic Algorithm: GA
8. Ant Colony Optimization: ACO
9. Particle Swarm Optimization: PSO
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تشکر و قدردانی

.موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است

تعارض منافع

نویســندگان اعــام میدارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش
.هیچگونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجود نداشــته اســت

تاییدیههای اخالقی

نویســندگان متعهــد میشــوند کــه کلیــۀ اصــول
اخالقــی انتشــار اثــر علمــی را براســاس اصــول اخالقــی
 رعایــت کردهانــد و در صــورت احــراز هــر یــک ازCOPE
 حتــی پــس از انتشــار،مــوارد تخطــی از اصــول اخالقــی
 حــق حــذف مقالــه و پیگیــری مــورد را بــه مجلــه،مقالــه
.میدهنــد

 حمایتها/منابع مالی

.موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است

مشارکت و مسئولیت نویسندگان
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نویســندگان اعــام میدارنــد بهطــور مســتقیم در
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال
داشــت ه و بــه طــور برابــر مســئولیت تمــام محتویــات و
.مطالــب گفتهشــده در مقالــه را میپذیرنــد
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