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A PROBLÉMA, MÓDSZEREK 

•  2DSP: - adott korlátlan magasságú téglalapra n téglalap 
elhelyezése átfedés nélkül, a lap oldalaival páthuzamos 
oldalakkal.  
•  Cél: a pakolás magassága minimális legyen.  
•  Feltétel: guillotine vágással darabolható legyen. 

Fix vagy forgatható téglalapok lehetnek. 
•  Alkalmazások: pl. bútor, cipő készítés, szállitás, … 
•  Megoldó módszerek 
•  Egzakt: B&B, fa-keresés alapú. 
•  Heurisztikák: 
•  Level alg.: vizszintes guillotine vágásokkal layer-ek, rendezett 

táglalapok elhelyezése layer-ekbe.  
•  Layer építő alg.: a layerekbe dinamikusan választja, helyezi a 

téglalapokat 
•  Meta heurisztikák: SA, TS, EA, HH. Téglalap sorrend - dekódoló  
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MOTIVÁCIÓ, ÚJ MEGKÖZELÍTÉSEK 

•  Párhuzamos hiper-heurisztika fejlesztés 2DSP-re 
•  Próbálkozás a 2DSP további változatával 
•  Párhuzamos memetikus algoritmus fejlesztés jobb 

eredményekért, új megközelítéssel: 
•  Egy island modell memetikus algoritmusokkal.  
•  Új elhelyezési stratégia alkalmazása 
•  Az islandok az elhelyezési stratégiát különböző 

valószinűségekkel alkalmazhatják. 
•  Az EVL technikával tanulja a téglalapok gyenge eredményt 

adó csoportosítását layerekbe. EVL-t felasználja mutációnál. 
•  Újrapakoló helyi kereső  eljárást alkalmaz a mutáció után és 

a helyi keresések sikeres ”mozgásai” után  
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A PAKOLÁSI ELJÁRÁS 

1.  Lap és layer 
2.  Régió, alrégió 
3.  “Packlayer” rekurziv eljárás 
•  adott: layer/régió, téglalapok 
•  régió kijelölés 
•  elhelyezési stratégia alk. 
•  újabb régió feldolgozás 

!
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A PAKOLÁSI ELJÁRÁS 

4.  Elhelyezési stratégia 
•  Fit téglalapok keresése – ha nincs:  ”return” 
•  Best fit, fit lista (maximum imax db) 

•  Választás: Best fit pbf val., vagy egy fit lista elem 
•  pjav val. javitó helyi kereső eljárás alkalmazása 
•  Fit listából 2-3 elemű kombinációk egymás mellett- “blokkok” 
•  A legszélesebb fit blokk keresése 
•  Ha a fit blokk jobb mint a választott -  fit blokk választás 

•  Választott téglalap/ blokk elhelyezés 
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A PAKOLÁSI ELJÁRÁS 

5. Újrapakoló helyi kereső eljárás 
Cél: tömörebb elhelyezés a layer-ben 
•  H= layer magasság-1 
•  Packlayer eljárás a layer-re H magassággal 
•  Ha sikerült elhelyezni mindegyik téglalapot, ismétlés. 

Különben az előző elhelyezés visszallítása, kész. 

6. Induló layerek (kezdő populáció egyedeiben) 
•  Egy layer építő alg. változat készíti:  
•  H=elem [LB*0.6, LB-1]-ből, H=max (H, max. téglalap magasság) 
•  Layer-ek H magassággal, téglalapok dinamikus elhelyezése az 

elhelyezési stratégia szerint. 
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PMA ALGORITMUS 

•  Alapgondolat. 
•  Az egyed az eredményt írja le:  

layout a layer strukturával. 
 
 
 
 

•  PMA folyamatosan javítja a layout leírásokat: 
•  Mutációval cserél elemeket layerek közt (EVL technika) 
•  Helyi kereső eljárással több elemet cserél layerek közt, vagy elemek 

csoportját másik layerbe helyezi át. 
•  A műveletek után újrapakoló helyi kereső eljárással javítja az 

eredményt. 
•   Az islandok az elhelyezési stratégiát különböző valószinűségekkel 

alkalmazhatják  
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PMA ALGORITMUS 

•  Island modell: master-slave szervezés, de a slave futtatja a 
memetikus algoritmusokat (MA) -  a master a migrációt 
bonyolítja. 

•  MA főbb lépései: 
•  Input paraméterek, kezdő populáció 
•  Helyi keresés 0.5 val. az egyedeken. Visszahelyezés. 
•  Repeat 
•  Do kn times 

•  Szelekció, mutáció, helyi kereső eljárások. Visszahelyezés. 
•  od 
•  Populáció bővítés egy egyeddel (adott méretig) 
•  Helyi keresés alk. utolsó utódra és legjobb egyedre. 
•  Visszahelyezés. Restart 

•  Until futásidő<timeend 
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TESZT EREDMÉNYEK 
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8 teszthalmaz 
1036 példa 



KONVERGENCIA, FUTÁS IDŐ 
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Nice –Path példák (n: 100-500, 110-110 példa). 
Legjobb eredmények átlagai: 



ÖSSZEHASONLÍTÓ EREDMÉNYEK 
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TRS (Annals of OR 2012), IBRL (EJOR 2014), SGVCL (Co&Op 2013)  
Különböző időkorlátok 
Összehasonlítás: csak az eredmények minősége 



ÖSSZEHASONLÍTÁS WEI ET AL. 
MÓDSZERÉVEL 
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3 kategória n alapján 
Futásidők: 60 sec ha n<100,  
különben 600 sec  
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Köszönöm a figyelmet! 


