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Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania 

 

1. Wstęp  

Problemy pakowania należą do klasy NP-trudnych problemów optymalizacji dyskretnej o szerokim 

zastosowaniu praktycznym, głównie w obszarze logistyki. Typowe problemy pakowania lub 

załadunku zwykle rozpatrują kontener i zbiór obiektów do zapakowania o zadanych rozmiarach. 

Celem optymalizacji jest zwykle minimalizacja potrzebnych kontenerów lub maksymalizacja zajętości 

pojedynczego kontenera. Problemy pakowania znalazły także zastosowanie w przemyśle 

komputerowym jako problemy pakowania bloków przy projektowaniu układów scalonych, a także 

przy tworzeniu i zarządzaniu kopiami zapasowymi plików. 

 

2. Przegląd literatury  

W ciągu ostatnich lat powstało wiele wariantów problemu pakowania. W tradycyjnym ujęciu 

problemy pakowania przyjmują zwykle formę zagadnień jednokryterialnych. Ostatnimi czasy, 

badacze wzięli pod uwagę problemy z dwoma i więcej kryteriami. Wiele aspektów optymalizacji 

wielokryterialnej pozostaje nadal niezbadanych. 

Analizę rozwiązania dwuwymiarowych problemów pakowania z rotacjami i równoważenia 

obciążenia opisano w pracy
1
. Dla problemu wielokryterialnego zaproponowano równoległy algorytm 

memetyczny wykorzystujący zbiór operatorów przeszukiwania. Otrzymane wyniki wykazały dobrą 

wydajność algorytmu, szczególnie w porównaniu do innych metod znanych w literaturze.  

W pracy
2
 zaproponowano dwa algorytmy populacyjne, z niebezpośrednim kodowaniem permutacji 

pudełek, które są następnie pakowane przez osobną procedurę dekodującą. Jej parametry są osadzone 

w zakodowanym rozwiązaniu. Prowadzi to do samodostosowującej się metaheurystyki, której 

parametry są strojone podczas procesu szukania. Wydajność tych strategii została oszacowana i 

porównana z benchmarkami znanymi z literatury. 

Algorytm genetyczny dla problemu ładowania pojedynczego kontenera zaprezentowano w pracy
3
. 

Zaproponowane podejście wykorzystało reprezentację maksymalnej przestrzeni do zarządzania 

wolnym miejscem w kontenerze. Opracowano hybrydę oryginalnej procedury lokowania z wielo-

populacyjnym algorytmy genetycznym bazującym na losowych kluczach. Wyniki badań ukazały, że 

nowe podejście uzyskuje wyniki lepsze niż podejścia opisane w literaturze. 

Problem poszukiwania optymalnego zbioru pudełek dla wytwórcy ręczników został poruszony w 

pracy
4
. Obniżenia kosztów dystrybucji dokonano przez poprawę wykorzystania miejsca w kontenerze 

oraz zmniejszenie liczby typów pudełek potrzebnych do transportu. Do tego celu wykorzystano 

wielokryterialny algorytm genetyczny, który zmodyfikowano o technikę grupowania służącą do 

analizy wzorów zamówień produktów. Algorytm efektywnie przeszukał przestrzeń rozwiązań, 

zredukował niewypełnione miejsce w kontenerze oraz zmniejszył liczbę typów pudełek. 
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3. Opis problemu 

Problem trójwymiarowego pakowania, w wariancie rozważanym w tej pracy, polega na takim 

umieszczeniu pudełek we wnętrzu pojedynczego kontenera, aby, przy spełnieniu wszystkich 

przyjętych ograniczeń, całkowita liczba i objętość zapakowanych pudełek była możliwie największa. 

 

Rys. 1 Model kontenera i pakowanych pudełek  

 

Kontener K (patrz Rys. 1), posiada formę prostopadłościanu o stałych wymiarach: długości L, 

szerokości W, wysokości H i objętości V. Dany jest zbiór pudełek P = {p1, p 2, …, p n}, typów T = {t1, 

t2, …, t m} i rotacji R = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, reprezentujący możliwe obroty pudełek. Każde pudełko pi ∈ 

P posiada określony typ ui, definiujący jego wymiary i możliwe rotacje, tj. ui = tk, dla k ∈ {1, 2, …, m}, 

i = 1, 2, …, n, u ∈ U = {u1, u2, …, un}. Dany typ tk ∈ T definiuje czwórka tk = (lk, wk, hk, MRk), gdzie 

MRk ⊆ R i określa dostępne rotacje, a lk, wk, hk oznaczają odpowiednio: długość, szerokość i wysokość 

pudełka. Zbiór MRk może zawierać od jednej do sześciu rotacji. 

Rozwiązanie rozważanego problemu definiuje zbiór zapakowanych pudełek PZe ⊆ P. Celem jest 

znalezienie dozwolonego rozwiązania, które maksymalizuje zarówno liczbę umieszczonych w 

kontenerze pudełek jak i objętość załadunku: 
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oraz spełnia ograniczenia: 

1. każde zapakowane pudełko musi znajdować się całkowicie wewnątrz kontenera, równolegle do 

jego ścian bocznych, w jednej z dostępnych dla danego typu rotacji,  

2. zapakowane pudełka nie mogą na siebie nachodzić, 

3. pudełko musi zostać umieszczone na spodzie kontenera bądź na innym zapakowanym pudełku. 
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Położenie pudełek w kontenerze określane jest za pomocą współrzędnych w kartezjańskim 

układzie odniesienia. Charakter zbioru pudełek P może różnić się od słabo heterogenicznego do silnie 

heterogenicznego. Zbiór pudełek ma charakter słabo heterogeniczny, jeżeli dostępnych jest niewiele 

typów pudełek, z dużą ich liczbą dla każdego z nich, podczas gdy na zbiór silnie heterogeniczny 

składa się wiele typów pudełek z małą ich liczbą dla każdego typu.  

 

4. Reprezentacja rozwiązania i procedura dekodująca  

Załóżmy, że liczba pudełek do zapakowania jest równa n. Każde rozwiązanie reprezentowane jest 

przez dwa zbiory o rozmiarze n. Pierwszy zbiór opisuje typy pudełek, drugi natomiast odpowiadające 

im rotacje. Możliwe jest również przechowywanie informacji o numerach pudełek (zamiast o ich 

typach), jednak dla rozważanego problemu typy i rotacje tworzą wystarczającą reprezentację. 

W celu określenia wartości funkcji celu, przy przyjętej reprezentacji, konieczne jest wykorzystanie 

właściwej procedury dekodującej. Procedura działa następująco. Na początku, wartości odpowiadające 

rozmiarom pudełek są modyfikowane, w zależności od rotacji danego pudełka. Następnie procedura 

stara się umieścić każde z pudełek w kontenerze, zaczynając od pierwszego z nich. Jeżeli procedura 

nie jest w stanie umieścić danego pudełka w kontenerze, zostaje ono zignorowane i rozważane jest 

kolejne pudełko.  

W celu określenia, czy pudełko mieści się w kontenerze procedura wykorzystuje listę 

posortowanych, aktualnie dostępnych pozycji (w postaci współrzędnych). Podczas próby 

umieszczenia pudełka w kontenerze, akceptowana jest pierwsza spełniająca ograniczenia pozycja. Na 

początku jedyną dostępną pozycją jest (0,0,0), która odpowiada początkowi kontenera. W momencie 

gdy pudełko zostaje umieszczone w kontenerze, jego pozycja zostaje usunięta z listy, a na jej miejsce 

tworzone są trzy nowe. Jeżeli (x,y,z) jest właściwą pozycją dla pudełka o długości l, szerokości w i 

wysokości h, nowe pozycje posiadają współrzędne (x+l,y,z), (x,y+w,z) i (x,y,z+h). Lista pozycji 

sortowana jest po każdym zapakowaniu pudełka. Sortowanie uwzględnia wszystkie współrzędne, 

zaczynając od współrzędnych osi y a kończąc na współrzędnych osi x. 

Ostatnim elementem jest wewnętrzna procedura odpowiedzialna za określanie czy pudełko może 

zostać umieszczone na danej pozycji. Pudełko pasuje tylko gdy spełnione są warunki: 1) pudełko nie 

przekracza rozmiaru kontenera w żadnym wymiarze i 2) rozważane pudełko nie nachodzi na pudełka 

już zapakowane. Drugi warunek wymaga przechowywania informacji o pudełkach znajdujących się 

we wnętrzu kontenera. 

 

5. Implementacja  

W celu rozwiązania przedstawionego problemu zaprojektowano dwa algorytmy metaheurystyczne: 

symulowane wyżarzanie (SA) oraz algorytm genetyczny (GA). Poniżej przedstawiono pobieżny opis 

modyfikacji obu algorytmów jakich dokonano w celu przystosowania ich do wielokryterialnego 

problemu pakowania. 

Algorytm GA korzysta z globalnego archiwum Pareto w celu zachowywania niezdominowanych 

rozwiązań pomiędzy kolejnymi iteracjami. Populacja początkowa jest losowa. Mutacja dokonywana 

jest poprzez wielokrotną zamianę losowych pudełek. Krzyżowanie polega na przecięciu dwóch 

chromosomów w losowych miejscach i zamianie miejscami odpowiednich fragmentów w obu 

osobnikach. Otrzymane osobniki mogą nie być poprawne, więc dodatkowo przeprowadzany jest etap 

naprawy osobników. Ocena osobników odbywa się z użyciem metody TOPSIS
5
. Wybór osobników do 

następnej iteracji odbywa się w według selekcji turniejowej. 

W każdej iteracji algorytmu SA następuje przeszukiwanie sąsiedztwa aktualnego rozwiązania, a 

znalezione niezdominowane rozwiązania dodawane są do archiwum Pareto. W wyniku 

przeszukiwania aktualne rozwiązanie może zostać zastąpione przez lepsze rozwiązanie lub, z pewnym 

prawdopodobieństwem (zależnym od schematu temperatury), przez gorsze. Umożliwia to uniknięcie 

zatrzymania się w optimach lokalnych i wybranie lepszych końcowych rozwiązań. Sąsiedztwo 

uzyskiwane jest za pomocą zamiany dwóch pudełek i ich rotacji. Po ukończeniu algorytmów 
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uzyskiwane jest przybliżenie frontu Pareto, czyli zbiór rozwiązań, w przeciwieństwie do wersji 

jednokryterialnej. 

 

6. Eksperyment komputerowy  

Przeprowadzono testy z wykorzystaniem wcześniej opisanych algorytmów oraz porównano je 

korzystając z dwóch technik oceny. Po pierwsze, dla każdej instancji rozwiązanej przez GA i SA 

obliczono liczbę rozwiązań Pareto-optymalnych (odpowiednio |P(GA)| i |P(SA)|) oraz liczbę 

unikalnych rozwiązań niezdominowanych znalezionych w obu aproksymacjach frontów Pareto - |P|. 

Po drugie, obliczono wartości wskaźnika Hiper-objętości (ang. Hyper-volume Indiciator)
6
, 

odpowiednio IH(GA) oraz IH(SA), dla obu aproksymacji frontów Pareto. 

W celu uzyskania zbliżonych warunków badań, dla obu algorytmów ustalono warunek stopu w 

postaci limitu czasu działania. W przypadku osiągnięcia ustalonego limitu, algorytmy przerywały 

działanie i zwracały uzyskane do tej pory aproksymacje frontów Pareto. 

Tabela 1 przedstawia wyniki badań wykonanych z użyciem 12 instancji dla problemu pakowania. 

Oba algorytmy uzyskały dobre wyniki, jednakże algorytm GA znalazł zarówno więcej rozwiązań 

Pareto-optymalnych jak i uzyskał większe wartości wskaźnika IH. Warto również zaznaczyć, że żaden 

z testowanych algorytmów nie zdominował w pełni drugiego i oba posiadają reprezentantów w 

zbiorze unikalnych rozwiązań niezdominowanych |P|. 

Instancja |P(GA)| |P(SA)| |P| IH(GA) IH(SA) 

5a 4 6 4 0.70 0.64 

5b 3 2 3 0.69 0.67 

8a 2 3 3 0.88 0.66 

8b 4 3 4 0.70 0.70 

10a 7 4 8 0.70 0.74 

10b 3 3 3 0.70 0.67 

12a 4 3 4 0.69 0.70 

12b 3 4 3 0.73 0.64 

15a 5 3 6 0.70 0.77 

15b 2 3 4 0.67 0.70 

20a 5 3 6 0.70 0.67 

20b 4 2 5 0.78 0.72 

Tab. 1. Wartości wskaźnika hiper-objętości oraz liczba rozwiązań Pareto-optymalnych 

 

7. Podsumowanie  

Optymalizacja wielokryterialna pozwala na lepsze modelowanie skomplikowanych systemów 

używanych w praktyce, jednakże niektóre problemy optymalizacji dyskretnej wciąż nie zostały 

wystarczająco dokładnie przebadane dla wariantu wielokryterialnego. W niniejszej pracy 

zaprezentowano dwie metaheurystyki skonstruowane dla wielokryterialnego problemu pakowania, 

którego do tej pory nie opisano dokładnie w literaturze. Zauważono również, że pomimo 

iż zwiększenie liczby pudełek prowadzi zazwyczaj do zwiększenia wypełnienia kontenera, jest 

możliwe uzyskanie większego wypełnienia z mniejszą liczbą spakowanych pudełek. Na koniec, 

zauważono że algorytm GA sprawuje się nieznacznie lepiej podczas rozwiązywania poruszanego 

problemu. Można stwierdzić, że problem pakowania jest ważną częścią logistyki, a użycie 

zaawansowanych modeli i algorytmów daje znacznie lepsze wyniki i prowadzi do wzrostu 

konkurencyjności przedsiębiorstw. 
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Multi-Criteria 3-Dimension Bin Packing Problem 

Summary 

In this paper a multi-criteria 3-dimension bin packing problem is considered, with the goal of 

maximization of the number of the boxes loaded and total volume used. Two metaheuristic algorithms 

adapted for multi-criteria bin packing are developed. Research indicate good quality of obtained 

solutions. 


