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 چکیده

َ  یک اس تسْیالت ثْیٌِ استقزار است. اّویت تسْیالت استقزار ي ثْیٌِهکبى  تعییي علن تسْیالت، یبثی هکبى  پیچیوذگی  ٍ سو

در است.  سبختِ یبثی هکبى هسبئل هعطَف دِّ چٌذیي ثزاي را ثسیبري هحققیي دیگز، تَجِ سَي اس حَسُ ایي ثب هزتجط هسبئل

ٍ تَلیوذ هحووَ ت    ریوشي  طزحهعزٍف ٍ پزکبرثزد در  سبسي ثْیٌِتسْیالت ظزفیت دار، یک هسئلِ  یبثی هکبىایي هیبى هسئلِ 

 ًٍقول  حوول ّذف تطخیص هکبى هٌبست استقزار تسوْیالت ٍ   .گیزد هیسخت قزار  NPهسبئل  ثٌذي طجقِهختلف است کِ در 

حبصل  ّبي ّشیٌِجذة کٌذ ٍ در حبلت کلی توبهی  است کِ ثب ثزطزف کزدى ًیبس هطتزي، حذاکثز رضبیت آى را اي گًَِ ثِکب  

 ّوچَى کیفیت، هفبّیوی .اًذ گزفتِ خَد ثِ هتفبٍتی ضکل ثبسارّب، ضذى رقبثتی ثب ٍکبر کست ّبي هحیط اهزٍسُرا کبّص دّذ. 

 ثوزاي  یحیوبت  ّوبي  جزیوبى  ، ثِضذًذ هی گزفتِ ًبدیذُ ثیطتز سَدآٍري طوع ثِ ّوَارُ کِ هطتزیبى رضبیت ٍ پذیزي دستزسی

ِ  را ّب سبسهبى ٍ گزفتِ در دست را ّب ریشي ثزًبهِ اّذاف هفبّیوی . چٌیياًذ ضذُ تجذیل ّب سبسهبى تذاٍم  ضوذى  رقوبثتی  سوَي  ثو

 پیص رٍي ّبي چبلص اس ّوچٌبى تسْیالت طزاحی ثب ارتجبط در گیزي تووینٍ  ریشي ثزًبهِ کِ است حبلی در ایي .اًذ ثزدُ پیص

 ثوِ دًجوب    را ًبپوذیزي  ججوزاى  گبُ ٍ سٌگیي ّبي ّشیٌِ ًبدرستی، تووین ّز تغییز ٍ اصالح چزاکِ، ضَد هی هحسَة ّب سبسهبى

ٍ  یوبثی  هکبىاس هسبئل  پزکبرثزداًجبم گزفتِ است کِ ثب در ًظز گزفتي هذلی  اي گًَِ ثِ سبسي هذ در ایي پژٍّص خَاّذ داضت. 

تسْیالت ظزفیت دار ثب تَجِ ثِ  یبثی هکبىتحت عٌَاى هسئلِ  چٌذّذفِهطتزیبى، هذلی  هٌذي رضبیتّوچٌیي در ًظز گزفتي 

 هطتزیبى ایجبد ضذُ ٍ ثب رٍش حل اپسیلَى هحذٍدیت حل گزدیذُ است. هٌذي رضبیت
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