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  مقدمه

  

  

هاي  امروزه روش. مطرح كردهاي تحقيق در عمليات  مساله توان به عنوان يكي از انواع را مي گيري  هر مساله نيازمند تصميم
هايي  تواند مديران را در اتخاذ راهكار گيري سريع و صحيح مي گيري وجود دارد، ولي از آنجاييكه تصميم متعددي براي تصميم

توان از آن جمله  كه مي ،هاي گوناگوني در تحقيق در عمليات به وجود آمده است مناسب براي حل مشكالتشان ياري نمايد، شاخه
  .داشاره كرريزي خطي  برنامهبه 

  روشو ريزي خطي  هاي برنامه فرموله کردن مساله  سپس روش. کنيم مي مرورابتدا برخي از مفاهيم پايه را  در اين جزوه
  .گردد كالسيك حل آن ارائه مي



  I)(تحقيق در عمليات

        
 

 

   2012/ 09/ 20                          4 محمد سعید صباغ

  

 

 

  تشكر و قدرداني

  

  

اي ايـن   سـازی رايانـه   ز زحمات فراوان دانشجويانی که در يادداشـت بـرداری و آمـاده   بدينوسيله ا
و صـديقه نـايفی   ، زهرا شـکيبائی ، نرگس جهانگير :بويژه خانمها ،جزوه مرا ياری داده اند

قدرداني  آبادینجف و مسعود خزائيلی تقی رضوان قهفرخی ،مرتضی راستی :آقايان
  .گردد می
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  يبسمه تعال
  تحقيق در عمليات

يا به . تحقيق در عمليات عبارت است از کاربرد روش هاي تجزيه و تحليل پيشرفته به منظور کمک به بهتر تصميم گرفتن
هاي رياضي،  رايانه اي و ساير روش هاي تجزيه و استفاده از مدل) سازمان(بيان ديگر عبارت است از بررسي عمليات يک دستگاه 

هاي رقيب در جهت يافتن بهترين  به مسايل تخصيص منابع محدود بين فعاليت نوعاً تحقيق در عمليات  .آن بهبودو تحليل جهت 
گيري از منابع محدودي كه مربوط مي شود، به عبارت ديگر چنانچه انجام پاره اي از فعاليت ها منوط به بهره) بهينه (راه ممكن  

تحقيق در بنابراين، . ها مطرح خواهد شد ابع و در نتيجه تعيين حجم فعاليتمورد نياز مشترك آنهاست باشد، مسئله تخصيص من
دست يابي به  روش انتخاب به عبارت ديگر". بهينه"عبارت است از برنامه ريزي فعاليت ها به منظور به دست آوردن نتيجه عمليات 
  .باشد گزينهين اي كه با توجه به هدف مشخص مدل رياضي بهتر نتيجه

اين دستگاه . از يك دستگاه واقعي تعريف مي شود) ساده شده(ضي تحقيق در عمليات به عنوان نمايش آرماني يك مدل ريا
در حالت اول هدف مدل، تحليل . ممكن است از پيش موجود باشد يا در مرحله طراحي بوده و هنوز به مرحله اجرا در نيامده باشد

. حالت دوم هدف مدل عبارت است از تعيين بهترين ساختار براي دستگاه آيندهدر  .رفتار دستگاه به منظور بهبود عملكرد آن است
  .اين مدل ها براي تحليل رياضي مساعد هستند يعني پيدا كردن بهترين جواب بوسيله ابزارهاي مناسب رياضي را ممكن مي سازند

 :شويد تحقيق در عمليات ابزار مفيدي است هنگامي که حد اقل با يکي از موارد زير روبرو

 .اتخاذ يکي از تصميمات پيچيده •

 .وجود مشکالتي در برخي عمليات دستگاه •

 .Riskقطعي نبودن نتايج يک تصميم  •

 .عدم بهترين استفاده از داده هاي موجود •

 .پيشي گرفتن از رقبا •
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  هاآشنائي با مدل
ه کند معموالً سعي مي کند قبل از آدمي چون مي تواند از نتايج يک تجربه براي پيش بيني نتايج يک تجربه ديگر استفاد

 ،انسان براي يک مورد بيروني. کندبراي اين کار از مدلها استفاده مي. يک تجربه بزرگ آن تجربه را در مقياس کوچکتر بيازمايد
 يت در گزينش مدل براي يک مورد بيروني يا ذهنيقخال ،تواند خلق کند وشايد بزرگترين خالقيت انسانمدلهاي مختلفي مي

، مي خواهيم نتايج بديهي يک مورد آشکار و مورد توافق را "آب در هاون کوبيدن است " مثالً وقتي مي گوئيم اين کار مثل . باشد
که در توضيح دادن حالت موجود  توانيهر مدل بنا به . شکار نيست بکار ببريمآبراي يک مورد ديگر که نتايج در مورد آن آنقدر 

براي هر پديده اي در دنياي بيروني و حتي هر پديده و . ني وضعيت هاي آينده آن دارد، معتبر استيک مورد بيروني و پيش بي
فرايندي داخل ذهن انسان مي توان مدلهاي مختلف و متنوعي پيشنهاد کرد و هميشه در گزينش مدل و نگرش ما به اوضاع و تفسير 

دقيق و حساس باشيم و هميشه ذکر کنيم  ،اقف بوده و در گزينش مدلآنها اختيار وجود دارد و مسئوليت ماست که به اين مساله و
يا در توضيح دادن چه مساله اي قويتر است و در توضيح  .که مدل ما شامل چه چيزهايي مي شود و شامل چه چيزهايي نميشود

ظريه ذره اي و موجي همانطور که مي دانيم در فيزيک براي توضيح خواص نور دو ن. دادن چه واقعياتي ضعيف عمل مي کند
هميشه بايد مواظب باشيم که يک . استفاده مي شود از هردوموجود مي باشد که هر کدام نقاط قوت و ضعف خودشان را دارند و 

  .مدل را حقيقت محض تلقي نکنيم
  

  :مدلسازي و داشتن مدل مزايايي دارد
 ،باشدن مورد آن چيز داراي تناقض يا کاستي آشکاراساساً وقتي مي گوئيم چيزي را ياد گرفته ايم که مدل ذهني مان در 

در واقع مدل جاهاي  خاليي را تعيين . مثالً داشتن شکلي از جدول ضرب در ذهنمان موجب مي شود بدانيم که کجاها را نمي دانيم
  .شيمجويي را سرعت بخمي کند که بايد توسط يادگيري پر شوند و بدين نحو داشتن مدل به ما کمک مي کند حقيقت

داشتن مدل واضح غير ذهني و به اشتراک گذاشتن آن با کسي ديگر زماني که با او در حال صحبت هستيم، کمک مي 
يعني مدل ابزاري براي ارتباط و درک مدل ذهني طرف مقابل و بنابرين پرهيز از سوء تفاهم ها و . کند که حرف هم را بهتر بفهميم

ثالً اگر من و شما بخواهيم در مورد اقتصاد حرف بزنيم خوب است که ابتدا کلمات کليدي م. مي باشد اتناکارآمدي ها در ارتباط
درک ما از مدل کلي ذهن طرف مقابل يا به . مان را تعريف کنيم و اين دقيقاً همان کاريست که من در حال انجام آن مي باشم

که در زندگي عادي به عهده سالم و احوال پرسي اين همان کاريست . اصطالح نگرش يا ذهنيت او به ما بسيار کمک مي کند
  .گذاشته ايم
  

  هاانواع مدل
  .مدلها انواع متنوعي دارند که در اينجا به توضيح کلي آنها مي پردازيم

 مدل ذهني -1
به سرعت برق تصويري از " فيل"مثال کلمه . از هر چيزي که بتوانيم فکرش را بکنيم يک مدل ذهني در مغز ما وجود دارد 

البته گاهي مدلهاي ما براي يک کلمه هيچ اشتراکي باهم ندارند مثل داستان . دي سنگين و بزرگ را به ذهن متبادر مي کندموجو
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مدل ذهني بسيار سريع شکل مي گيرد و بسيار انعطاف پذير و پويا مي باشد و مي دانيم هر چيز سريعي لزوماً . فيل در مثنوي معنوي
ثانيه اول ديدن او شکل مي گيرد که مشخص است اين مدل بيشتر از  5ل ذهني ما از يک شخص در از مد% 95مثالً  .کيفيت ندارد

پايدار و دستخوش احساسات آني مي باشد، انسان سعي مي ناچون مدل ذهني در مورد بسياري چيزها متالطم و . ظاهر متاثر است
ار زده و در استخدام در آورد و هنگامي که به علت تنوع، کند قواعدي را بر استداللهاي خود استوار سازد تا فکر سرکش را مه

کثرت يا پيچيدگي عوامل قادر به رعايت تناسب و عدالت در استدالل نيست سعي مي کند افکارش را به روي کاغذ بياورد و يا 
. ي درست باشدآن را بصورت کلمات و جمالت بيان کند و به نحوي از يک مرجع بيروني کمک گيرد تا قادر به تصميم گير

  .اينجاست که مدلهاي غير ذهني بکار مي آيند
  

 مدل فيزيکي -2
سعي ميکند قبل از يک تجربه  لذاآدمي چون مي تواند از نتايج يک تجربه براي پيش بيني نتايج يک پيش بيني ديگر استفاده کند 

منظور از مدل فيزيکي تمام . اده ميکندبراي اين کار از مدل فيزيکي استف. بزرگ آن تجربه را در مقياس کوچکتر بيازمايد 
آزمايشهاي فيزيکي، شيميايي، پزشکي، کشاورزي و ساير علوم تجربي و آزمايشگاهي است که در آنها تاثير عوامل و شرايط 

يک مدل فيزيکي از هواپيماي واقعي مي باشد که براي آزمودن فرضيات در  ،هواپيماماكت . فيزيکي بر همديگر سنجيده مي شوند
ندگي مي کنيم و يا تحليل نتايج زاين گونه مدلها براي درک بهتر دنيايي که در آن . مورد هواپيماي واقعي از آن استفاده ميشود

براي اين مدلها کاربرد دارد " مشت نمونه خروار است"جمله . طراحي ها و تصميم هاي ما بر روي دنياي بيروني استفاده مي شوند
براي پرهيز يا کاهش خطا در استفاده از اينگونه مدلها قوانين خاصي . مار در مورد آنها شده استکه موجب بوجود آمدن علم آ

  .وجود دارد
 
 مدل رياضي -3
اي هستند که دقيق بيان شده اند، و در واقع براي سازمان دهي، ارتباط و قدرت بخشيدن و افزودن مدلهاي رياضي مدلهاي ذهني 

خوبي هستند و دقت  يمدلهاي رياضي به خاطر کمي يا مستقل از ناظر بودنشان ابزار ارتباط. ددقت به مدلهاي ذهني طراحي شده ان
. نتايج حاصل از يک مدل به دقت ساخت و کار کردن با آن بستگي دارد و هيچ خطاي ابزاري در آزمايش با آنها وجود ندارد

د مدلهاي ذهني ممکن است هيچ مورد مشابه بيروني و حتي مدلهاي رياضي نيز مانن. تمام مدلهاي رياضي قابليت حل دقيق ندارند
  . هيچ تصور هندسي هم نداشته و کامالً انتزاعي باشند

 
 سازيمدل شبيه -4

ه سازی را يها در شب انهينه خوب از سودمندی استفاده از راک نموي. ها شده است ستمياری از سيدی برای بسيمف بخشانه، يسازی را يهشب
بوده است  ک مدل رياضييق يها از طر ستميبه طور سنتی، مدل برداری رسمی س. ک شبکه جستجو کرديه سازی ترافيطه شبيتوان در ح می

ط يک سری پارامترها و شرايستم را با استفاده از ينی رفتار سيش بيبوده است که پ وسئواالت لی برای مشکالتيافتن راه حل تحلي باهدف 
ها راه  های مدل سازی است که در آن ستمين برای سيا جانشيمه يک ضمياغلب به عنوان  ایانهيه سازی رايشب .ه ممکن ساخته استياول
ن است که تالش يها در ا وجود دارد که وجه مشترک همه آن ایانهيرا يه سازيانواع مختلفی از شب. ستيلی بسته ساده ممکن نيتحل يها حل
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ر ممکن يا غيد کنند که در آن امکان محاسبه کامل تمام حاالت ممکن مدل مشکل يک مدل توليای برای  ک نمونه از برنامهيکند تا  می
 .است

 
 ي امدل رايانه -5
به علت سرعت روزافزون و . اساساً رايانه محيطي براي پردازش مدلهاي رياضي مي باشد و لفظ رايانه نيز به معني محاسبه گر است 

ند، تعادل قبلي بين ساخت و حل مدلهاي رياضي از اهمدلهاي رياضي پيدا کردها براي پردازش و حل هزينه رو به کاهش که رايانه
چون ساخت مدل هنوز توسط انسان انجام مي شود و هزينه و زمان آن . آنها مدلهاي خاصي را بسيار سريع حل مي کنند. بين رفت

شتر را بدوش رايانه بياندازيم و در ساخت مدل به اين نتيجه  عقالني مي رسيم که بهتر است بار بي لذا تفاوت چنداني نکرده است،
ي روز به روز ابزارهاي امحيط هاي رايانه. زياد نگران حل آن نباشيم بلکه سعي کنيم هرچه مي توانيم سريعتر و دقيق تر مدل کنيم

مثال محيط اتوکد که . ردبيشتري را دراختيار کاربر قرار مي دهند تا کاربر بتواند براي معرفي مدل ذهني خويش از آنها بهره گي
يک محيط طراحي مي باشد ابزارهايي مثل نقطه، خط، دايره، مکعب و استوانه را در اختيار کاربر قرار ميدهد تا کاربر بتواند مدل 

. سپس اتوکد مي تواند نتايجي مثل حجم، مرکز جرم و گشتاور جسم طراحي شده را ارائه دهد. کند ايجاد رايانه درذهني اش را 
ي روز به روز محيط دلپسند تري را در اختيار کاربر قرار مي دهند تا او بتواند راحت تر، سريع تر و دقيق تر اکتهاي متنوع رايانهشر

 . ي تبديل کندامدل ذهني اش را به مدل  رايانه
 

  )نرم افزاري(اي  مزاياي مدل رايانه
 
a( سهولت ساخت 

هرچه ابزار حل مدل قويتر باشد، ساخت مدل آسانتر مي شود، يعني سرعت  اوالً: اين مزيت از دو لحاظ قابل توجه است  
ثانياً محيط هاي نرم افزاري روز به روز . باالي حل شيوه هاي بسيار متنوع تري را براي مدل سازي در اختيار کاربر قرار مي دهد

  .ابزارهاي بيشتري را براي معرفي مدل و ساختن آن در اختيار کاربر قرار مي دهند
  

b(  سهولت تغيير 
ي به تايپ ااين همان مزيتي است که تايپ رايانه. تقريباً هيچ کار غير قابل برگشتي در ساختن مدل با رايانه وجود ندارد  

  .دارد يدست
 

c(  انعطاف پذيري باال و نياز کمتر به فرضهاي محدود کننده 
ما مي تواند بنا به قدرت پردازش رايانه داراي شباهت مدل . مدلمان را ساده کنيم ،ديگر الزم نيست براي قابل حل بودن  

  .بيشتري به مدل ذهني مان باشد
 

d(  سهولت آزمايش 
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چون کارهايي مثل . ي يا به اصطالح حل يا تحليل آن در مقايسه با ساير مدلها آسان تر استاآزمايش يک مدل رايانه  
  .آزمايش و ثبت نتايج و داده ها در آن ساده شده است درست کردن محيط کنترل شده، چيدن ميز، پيگيري دقيق سناريوي

 
e(  خطاي اندازه گيري مهار 

اندازه گيري در . محيط ديجيتالي رايانه به هر ميزان که شما بخواهيد مي تواند مراحل آزمايش را دقيق تر انجام دهد  
   .آزمايشهاي فيزيکي يکي از منابع اصلي خطا مي باشد

 
f(  قبض و بسط زمان 

ي در هر لحظه مي توانيم زمان را متوقف کرده ويا سرعت آن را کمتر کنيم وحتي با اگام يک آزمايش رايانهدر هن  
براي کاهش سرعت . يند و محاسبه مقداري وقت مي گيردآدر واقع در رايانه هر فر. سرعت را باال ببريم ،هزينه ازدست دادن دقت

  .د اضافي انجام دهيم و يا فرايند بعدي را منوط به گذشتن مقداري از زمان کنيمفرايندها مي توانيم بين دو فرايند مقداري فراين
 

g( تکثير رايگان 

  .ي چيزي جز اطالعات نيستند و نگهداري و تکثير آنها رايگان استامدلهاي رايانه  

  ساختار مدل هاي رياضي

  :يك مدل رياضي شامل چهار مجموعه اساسي از عناصر مي باشد

  Decision Variablesيم گيري متغيرهاي تصم – 1

  .مجهول هايي هستند كه با مشخص شدن آنها مسأله حل مي شود x1,x2 ,…,xnمتغيرهاي تصميم گيري 

    Constraintsقيود يا محدوديت ها – 2

كوچكتر يا مساوي، بزرگتر يا مساوي، ( منابع محدود و شرايط خاص حاكم بر مسأله را كه به صورت روابط رياضي 
  .مطرح مي شود قيود يا محدوديت ها مي گويند )مساوي 

    Objective Functionتابع هدف – 3

تابع هدف تابعي است كه ميزان سودمندي دستگاه را به صورت تابعي رياضي از متغيرهاي تصميم گيري دستگاه تعريف مي 
  .كند

  پارامترها – 4
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  .ها و تابع هدف مورد استفاده قرار مي گيرند ضرايب عددي مختلفي مي باشند كه در ساختن محدوديتپارامترها 

  :مواردي كه در مدل سازي بايد به آنها توجه كنيم

  .مشخص كردن مجهوالت و نام گذاري آنها بوسيله متغيرها – 1

  .در تعريف مجهوالت مسأله نبايد نگران زياد بودن تعداد آنها باشيم: تذكر

  .أله و نوشتن آنها به صورت رياضييافتن تابع هدف و محدوديت هاي حاكم بر مس – 2

  . تجزيه و تحليل مدل و تعيين مقادير مجهول – 3

  :براي درك موارد مذکور به مثال زير توجه كنيد

ساخت پنجره . شركتي دو نوع پنجره توليد مي كند نوع اول با چارچوب آلومينيومي و نوع دوم با چارچوب چوبي) 1مثال 
. انجام مي گيرد  3و جايگذاري شيشه و مونتاژ پنجره ها در كارگاه  2آلومينيومي در كارگاه  و ساخت پنجره 1چوبي در كارگاه 

اين شركت با توجه به اطالعات جدول ذيل در يك دوره كاري از هر نوع پنجره چند عدد توليد كند تا به حداكثر سود خود 
  برسد؟

 

  

  ساعات مورد نياز

  دستهبرای هر 
  حداكثرزمان موجود

  اعت در روزبر حسب س
  پنجره چوبي  پنجره آلومينيومي  

  4  1 0  1كارگاه 
  12 0  2  2كارگاه 
  18  3  2  3كارگاه 

    3000  5000  سود هر دسته

  .مي باشدابتدا مجهوالت مسئله را مشخص مي كنيم كه در اينجا تعداد پنجره هاي آلومينومي و چوبي 

  1x: در روز تعداد دسته پنجره چوبي توليدي

 2x: در روز تعداد دسته پنجره آلومينيومي توليدي

  = z )  1000برحسب (  در روز مقدار سود حاصله



  I)(تحقيق در عمليات

        
 

 

   2012/ 09/ 20                          11 محمد سعید صباغ

 z مستقل هستند وليهاي متغير 2xو  1x متفاوت است چون 2xو  1x هم براي ما مجهول است ولي با مجهوالت zمقدار       
 .وابسته است متغير يک

  

  :خواهد بود  ذيل ن مسئله به شکليمدل ا

  

  

  

1 2

1

2

1 2

1 2

3 5
:

4
2 12
3 2 18

0, 0

Maximize z x x
Subject to
x

x
x x

x x

= +

≤
≤
+ ≤

≥ ≥

  

متغيره مي  3يا  2راي مسائل ب آيد كه چگونه مدل را تجزيه و تحليل كنيم تا به جواب بهينه برسيم؟ حال اين سوال پيش مي
  .استفاده کرد ترسيميتوان از روش 

  

  حل ترسيمي

توجه به محدوديت هاي مسئله فضاي قابل قبول مسئله را مشخص كنيم كه به اين مجموعه فضاي  با در حل ترسيمي ابتدا بايد
ط داراي دو متغيرتصميم است و فق فوق مسئله بسيار كوچك .)feasible region(يا شدني گوييم موجه  فضاي، قابل قبول

اين شيوه مستلزم رسم يك شكل دو بعدي با . بنابراين فقط دو بعد دارد لذا براي حل آن مي توان از شيوه ترسيمي استفاده كرد
 اين عمل با رسم خطوطي  كه مقادير. تعيين نمود ها را با توجه به محدوديت) x2،x1(ابتدا بايد مقادبر . است x2،x1محور هاي 

  .مي گيرد غير مجاز را از هم جدا مي كنند صورت      مجاز و

  .در ربع اول قرار گيرند) x2،x1(باعث مي شوند كه مقادير   x2≥0و  x1≥0در اين مسئله محدوديت هاي غير منفي  
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يكي  ،با توجه به محدوديتكنيم و بعد  مي    براي راحتي كار نامعادله را به معادله تبديل مي كنيم و معادله ي خط مربوطه را رسم 
  .از دو طرف خط را انتخاب مي كنيم

مي كنيم چون محدوديت به      را رسم  x1=4تبديل كرده و خط    x1=4را به معادله ي x1≤4براي محدوديت اول مسئله 
             .خط را در نظر مي گيريم چپاست سمت  )≥(شكل 

اين ناحيه كه مقادير . خطوط مذكور مي باشند ،مرزهاي منطقه. ه ذيل مي رسيمبا رسم خطوط محدوديت هاي مذکور به ناحيه تير
  .را نشان مي دهد فضاي شدني، فضاي موجه يا فضاي قابل قبول ناميده مي شود 2xو   1xمجاز 

  .را حداكثر نمايد zمنطقه قابل قبول مقدار حال بايد نقطه اي را بيابيم كه عالوه بر قرار داشتن در 

  

  . را به حداكثر مقدار خود مي رساند از روش ترسيمي استفاده ميكنيم  zبراي يافتن نقطه اي كه جواب بهينه است يعني

زيادي  مي بينيم كه تعداد z = 15به عنوان مثال . معادله آن را رسم مي كنيم خط يك مقدار دلخواه نسبت داده و  zابتدا به 
مي دهيم تا سرانجام خطي را بيابيم كه موازي با  zبنابر اين مقادير بيشتري را به  .از نقاط مجاز بر روي اين خط قرار مي گيرند

  بوده و  zديگرخطوط 

قبول  يا تنها يك نقطه از فضاي قابل قبول روي آن قرار داشته باشد به عبارت ديگر اين خط در آن نقطه بر منطقه قابل •
 .س شده باشد که در اينصورت مساله جواب بهينه يگانه داردمما

 .بر روي يکي از محدوديت ها قرار گيرد که در اينصورت مساله بينهايت جواب بهينه دارد zيا خط  •
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در و يعني اينكه شركت  .مي باشد 36در اين نقطه برابر  z خواهد بود و مقدار  = D) 2 و 6( در مسأله مذكور اين نقطه يگانه   
دسته در ساعت توليد نمايد كه با اين توليد سود شركت در هر ساعت  6و  2بايد به ترتيب  2و  1پنجره سازي از محصوالت 

  .آيد مي خواهيم به حل جبري برسيم در اين راستا سواالتي پيش مي ترسيمياز حل ما  .دالر خواهد شد 36000
اين سوال . در اين مثال جواب بهينه يك راس يا يك نقطه گوشه اي است ت؟اگر مسئله جواب بهينه داشته باشد اين جواب كجاس

اين  .هميشه جواب بهينه يك نقطه ي گوشه اي است؟ خوشبختانه اين يك اصل است مطرح مي شود كه آيا
  .دکنمي  محدود  از يك فضاي غير قابل شمارش به يك فضاي شدني قابل شمارش اصل فضاي جواب را

جواب بهينه مسئله  آن اگر جواب بهينه داشته باشد حداقل يك نقطه گوشه اي هر مدل خطي: قضيه
 .باشد tنقطه  يك نقطه داخلي مانند مثالًفرض كنيم كه جواب بهينه يك نقطه گوشه اي نباشد  : برهان خلف از طريق اثبات .است

اين خط مرز  که ددهي عبورچنان  tقطه يك خط دلخواه از ندر نظر بگيريد و  t  دلخواه يك نقطه داخلي 1-1شكل در لذا 
 tفرض بهينه بودن نقطه  قطع كند با توجه به CAبر روی ضلع   vو   EB بر روی ضلع u مجموعه قابل قبول را در نقاطي مانند

 با   zv   وجود دارد؟ اگر  zu، zvچه رابطه اي بين  حال . مي تواند هر نقطه شدني باشد xکه  z x      ≥    z t         :داريم
zu فرض بهينه بودن نقطه  باشدن برابرt اگر . باطل مي شود zv   با zu باشد مستلزم اين است كه با برابر    zt  يكي . نيز برابر باشد

 zu مورد مقايسه قرار مي دهيم كه در اين جا اگر B, Eو آن را با دو نقطه گوشه اي  u را انتخاب مي كنيم مثالً u ،v از نقاط
 پس نقطه اي يافته ايم كه zB > zu> zEيا  zB < zu< zE اگرباشد كه به يك نقطه گوشه اي رسيده ايم و   zEوzB ر با براب
z آن از zu بيشتر است كه تناقض است و فرض خلف باطل است. 
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  :تعاريف

  . حاصل را يک جواب گويند xشود آنگاه داده  2xو  1xهر مقداري كه به : جواب

 .يك جواب مسئله يك جواب قابل قبول است اگر در تمام محدوديت ها صدق كند :جواب قابل قبول

يك جواب غير قابل   = x)100و100( بعنوان مثال در مسئله مذكور   .هر جواب مي تواند قابل قبول يا غير قابل قبول باشد
  .قابل قبول مي باشديك جواب  x = (2 ,2)قبول و 

  .مجموعه نقاط قابل قبول مي باشد: فضاي شدني        

  .را داراست zاين جواب، بهترين مقدار  از بين جوابهاي قابل قبول،: جواب بهينه

  .نقطه اي است كه از برخورد دو يا چند محدوديت بدست مي آيد: نقطه گوشه اي

ه خطي كه آن دو را به هم وصل مي كند در لبه فضاي قابل قبول قرار دو نقطه گوشه اي مجاورند اگر پار: مجاور بودن
  .داشته باشد

مجموعه اي است كه اگر  هر دو نقطه آن را با يک پاره خط به يكديگر وصل كنيم پاره خط مذكور نيز   :مجموعه محدب
  .داخل مجموعه قرار گيرد

به ازاء نقاط گوشه اي فضاي شدني به دست مي آوريم و سپس بهترين  ابتدا مقدار تابع هدف راهر مساله براي يافتن بهترين جواب 
چك كردن تمام نقاط  بعدي كه نقاط مجاور زيادند   nدر فضاي .آنها را بعنوان بهترين جواب مسئله مورد نظر انتخاب ميکنيم

  .ميتوان استفاده کرد 2لذا از قضيه  مجاور كاري دشوار است

  .نسبت به نقاط گوشه اي مجاورش وضعيت بدتر نداشته باشد آن نقطه گوشه اي بهينه است اگر يك نقطه گوشه اي: 2قضيه  

اگر در برسي نقاط گوشه اي فضاي قابل قبول، به نقطه اي رسيديم كه وضعيت آن نقطه در مقايسه با نقاط گوشه اي قابل قبول 
بعدي كه نقاط مجاور زيادند و چك كردن   nفضايدر . آن نقطه بهترين جواب مسئله مورد نظر مي باشد. مجاورش بدتر نيست

نقطه ديگر بررسي  "يك جهت نا مطلوب بود"بررسي شود اگر  "جهت حركت"كافي است  ،تمام نقاط مجاور كاري دشوار است
 جهت در آن مجاورنقطه گوشه اي  به سراغ "جهت حركت مطلوب بود"اگر  ولی .لزومي ندارد در آن جهت مجاورگوشه اي 

  .گويند  كارا  را اين شيوه بررسي. مي رويم و اگر هيچ جهتي مطلوب نباشد آن نقطه خود يك نقطه بهينه استمطلوب 
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براي يافتن جواب بهينه محلي کافي . در مدل خطي اگر جوابي، جواب بهينه محلي باشد، جواب بهينه عمومي نيز خواهد بود
يم بطوريكه وضعيت آن نقطه از ديگر نقاط قابل قبول آن همسايگي است بتوانيم يك همسايگي اطراف نقطه مورد نظر پيدا كن

نمي توانيم يك همسايگي با ويژگي مذكور پيدا كنيم زيرا اگر روي يال   = C ) 4و  3( بعنوان مثال در مورد نقطه . بدتر نباشد
نمي تواند  Cدر نتيجه نقطه . مي شودبهبود مي يابد و مرتباً به مقدار آن افزوده  zحركت كنيم مقدار   Dمتصله به سمت نقطه 
  .جواب بهينه مسئله باشد

يعني اگر فضاي قابل قبول ما يک مجموعه محدب . در مدل خطي، فضاي قابل قبول ما همواره يک مجموعه محدب است
  .نباشد مدل ما خطي نخواهد بود

 
  به روش ترسيمی تحليل حساسيت

اما . د که عبارتند از تناسب، جمع پذيري، قطعي بودن و پيوسته بودنيك مدل خطي بايد ويژگي هاي خاصي را داشته باش
يعني اگر . اگر شرايط يك مسأله مرتب در حال تغيير باشد چه بايد كرد؟ براي مثال قيمت ها افزايش يابند و منابع تغيير کنند و غيره

استفاده » تحليل حساسيت « براي اين كار از . تغيير كرد چه كنيم و چگونه با اين تغييرها برخورد كنيمدر مدل  2xو  1xضرايب 
  : به ماكمك مي كند تا با توجه به آن تغييرات به سؤال هايي از قبيل زير پاسخ دهيم) آناليز حساسيت(تحليل حساسيت . مي كنيم

ها تا كي محدوديت هاي فعلي تعيين کننده با وجود تغيير در مقادير سمت راست محدوديت  – 1
  سياست بهينه باقي مي مانند؟

با وجود تغيير در ضرايب تابع هدف تا كي روند فعلي توليد ادامه داشته باشد تا علي رغم اين  – 2
  نوسانات سود بهينه را داشته باشيم؟

  .دهدل عمومي يك مدل خطي استاندارد را نشان ميها مدل زير شك  ibبا فرض غيرمنفي بودن کليه 

1 1 2 2

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

1 2

:

0, 0, , 0

n n

n n

n n

m m mn n m

n

Maximize z c x c x c x
Subject to
a x a x a x b
a x a x a x b

a x a x a x b
x x x

= + + +

+ + + ≤

+ + + ≤

+ + + ≤
≥ ≥ ≥

K

K
K

M
K

K

  

2nبعنوان نمونه در مثال مذكور  = ،3m = ،1 3c = ،2 5c = ،1 4b = ،2 12b 3و  = 18b  . باشدمي =



  I)(تحقيق در عمليات

        
 

 

   2012/ 09/ 20                          16 محمد سعید صباغ

ija   .ها را ضرايب تكنولوژي مي گويند زيرا با تغيير تكنولوژي اين ضرايب هم مي توانند تغيير كنند 

در چه دامنه اي مي  1cباشند مي خواهيم مشخص كنيم ثابت  1cاگر در يك مدل عمومي همه ضرايب و مقادير به استثناي 
  .ها ibهمين طور روي . بهينه قبل از تغيير، جواب بهينه باقي بماند) سياست(تواند تغيير كند تا همان جواب 

  .در تحليل حساسيت ابتدا تغييرات را انفرادي بررسي مي كنيم

ها مي توانيم دوباره از نو مسأله را حل كنيم ولي اينکار  ibها و  jcضمن اگر مسأله كوچك باشد با تغيير هر كدام از در 
  .مطلوب ما نيست

  .تحليل حساسيت بعد از بدست آوردن جواب بهينه انجام مي شود

  .ي تأثير تغييرات محتمل پارامترها بر روي جواب بهينه استمنظور از تحليل حساسيت بررس

  .تغييراتي كه معموالً در مدل برنامه ريزي خطي مورد مطالعه قرار مي گيرند شامل موارد زير است

  تغيير در ضرايب تابع هدف  – 1

  .محدوديت هاتغيير در اعداد سمت راست  – 2

  

  :روش ترسيمي تعيين دامنه  تغييرات ضرايب تابع هدف به – 1

اين تغييرات اگر از يك ميزان مشخص بيشتر شود مي تواند . تغيير در ضرايب تابع هدف در شيب خط تابع هدف اثر مي گذارد
  .نقطه بهينه را تغيير دهد

مانند بهينه عبور مي كند و نقطه گوشه بهينه نيز ه) نقاط(همانطور كه قبالً ذكر شد تابع هدف در بهترين مقدار خود از نقطه 
در روش ترسيمي تحليل حساسيت، گفته مي شود مقدار . دو محدوديت بوجود آمده است حداقل ديگر نقاط گوشه اي از برخورد

  .تابع هدف در نقطه بهينه نبايد از مقدار تابع هدف در نفاط گوشه اي مجاورش بدتر باشد

  :را محاسبه كنيم بايد ابتدا بقيه پارامترهاي مسأله را ثابت در نظر گرفته و قرار دهيم 1cبعنوان مثال اگر بخواهيم دامنه تغييرات 

1 1 1

1 1

1 1 1 1

( ) 2 30 ( ) 4 15 7.5
( ) 2 30 ( ) 30 0
0 7.5 3 4.5

z D c z C c c
z D c z E c

c Minimum c c Maximum c

= + ≥ = + → ≤
= + ≥ = → ≥

∴ ≤ ≤ ⇒ ∆ = − ≤ ∆ ≤ = ∆
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2به طريق مشابه  2c   .دربازه مذكور باشد پايه بهينه تغيير نخواهد كرد 2cاگر ميزان تغيير در  .≤

براي اينكه تأثير آنها را بر جواب بهينه بررسي . فرض كنيد چند ضريب بطور همزمان تغيير كنند ،بعدي  nر فضايدحال 
  .كنيم از رابطه زير استفاده مي كنيم

1

| 0 | 0
( )

n
j j j j

j j j

c c c c
or k

Maximum c Minimum c=

∆ ∆ > ∆ ∆ <
=

∆ ∆∑  

)که  )j jMaximum c Minimum c∆ مشروط بر اينکه پايه بهينه  ∆jc )منفی(مثبت  برابر است با حداکثر مجاز تغيير  ∆
باشد پايه بهينه تغييري نمي كند در غير اين صورت از اين روش نمي توان در مورد تغيير پايه بهينه  k≥1حال اگر . تغييري نكند
  .داوري كرد

  :زير داريم 2cو  1c همزمان و دلخواه بعنوان مثال براي تغييرات

 

5
9

1

| 0 | 0 4 3 4 5 1 1( ) 1
4.5 3 4.5 3

n
j j j j

j j j

c c c c
or

Maximum c Minimum c=

∆ ∆ > ∆ ∆ < − − −
= + = + = <

∆ ∆ − −∑ 

 .لذا پايه بهينه تغييري نمي كند

  :به روش ترسيمي تعيين دامنه تغييرات اعداد سمت راست محدوديت ها – 2

 هدف در تحليل حساسيت اعداد سمت راست، تعيين دامنه تغييراتي براي عدد سمت راست يك محدوديت مشخص است
  .با اين شرط كه ساير ضرايب مدل تغيير نکرده و فهرست متغيرهاي پايه بهينه نيز تغيير نكند

  :توضيح مي دهيم 1اين روش را با استفاده از مثال 

  .عمل مي كنيم تعيين كننده نقطه بهينه باشند به طريق زير 3و  2تا زماني كه محدوديت هاي  1bبراي يافتن دامنه تغييرات 

اگر آن را تا حدي به سمت . به موازات خودش به سمت راست حركت كند تأثيري در جواب بهينه ندارد 1اگر محدوديت 
ه هيچگون 1bعبور كند منطقه قابل قبول افزايش مي يابد و از ان نقطه به بعد هر مقدار افزايش ) 6و  0(راست ببريم كه از نقطه 

  .تأثيري در تعيين نقطه بهينه و منطقه قابل قبول ندارد

( ) ( ) 1 2: 3,5 : 4,4 1& 1c c c c′→ ⇒ ∆ = ∆ = −
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عبور كند و بعد از آن ) 2و  6(را تنها تا زماني مي توان به سمت چپ هدايت كرد كه از نقطه  1از طرف ديگر محدوديت 
برابر است  1bمنه تغييرات بنابراين دا. ايجاد خواهد شد 2و  1پايه بهينه تغيير كرده و جواب بهينه مسأله از تالقي محدوديت هاي 

1با 2b ≥ .  

  .به عنوان تمرين به دانشجو واگذار می شود 3bو 2bتعيين دامنه تغييرات

  .ها همزمان تغيير كنند bi در اينجا ممكن است چند تا از   

  .ر رابطه زير براي آنها برقرار بود پايه بهينه تغييري نمي كنداگ

1

m
i

i i

b k
Maximum b=

∆
=

∆∑  

iMaximumکه  b∆  برابر است با حداکثر مجاز تغيير در همان جهت تغييرib∆ مشروط بر اينکه پايه بهينه تغييري نكند .
  .باشد پايه بهينه تغييري  نمي كند در غير اين صورت از اين روش نمي توان در مورد تغيير پايه بهينه داوري كرد k≥1حال اگر 

  :   مثال

  

   .يا نه اند تعيين كننده جواب بهينه 3و2نمي توان قضاوت كرد كه همان محدوديت هاي  اين راه   پس از

  . تعيين مي شود 3و2فاده از اين محدوديت هاي با اين تغييرات جواب بهينه هنوز با است

بعضي از نقاط گوشه اي قابل قبول نيستند براي حل يك .گفتيم كه يك نقطه گوشه اي از تالقي محدوديت ها بوجود مي آيد   
  .مدل بايد از يك نقطه گوشه اي قابل قبول شروع كنيم

  مي كنيم  در جبر براي تشخيص يك نقطه گوشه اي  از قضيه زير استفاده

  .يك نقطه گوشه اي است اگر و فقط اگر آن نقطه يك جواب پايه باشد: قضيه

پس از تبديل نامعادالت به معادالت به کمک متغيرهاي  1مثال در حال اين سؤال مطرح مي شود كه چه جوابي پايه است؟  
سيستم معادالت را براي  سپس فر قرار مي دهيم وص مقدار آنها را از پنج متغير مسأله دو متغير را به دلخواه انتخاب و ،کمبود

( ) ( )4,12,18 3 ,10, 20

1 2 2 1
2 6 6

b b ′= =

     + + ≥     
     

( )5 , 3 ,15b ′′ = 1 2 2 1
6 6

     + + =     ∞     
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ابتدا متغير  ،براي راحتي كار. آنگاه جوابي كه به دست مي آيد يك جواب پايه است .بدست آوردن مقدار بقيه متغيرها حل ميكنيم
ايه بهينه ابتدا سپس در اين روش براي يافتن جواب پ. هاي اصلي را صفر مي كنيم يعني از مبدأ فضاي مورد نظرشروع مي كنيم

اگر در يك  نقطه گوشه اي جهت مطلوبي براي حركت موجود است آن نقطه بهينه نخواهد . جهت هاي مطلوب را پيدا مي كنيم
به ازاي يک واحد حركت در جهت را  "مقدار تابع هدفتغيير "مي توان  يا نامطلوب بودن جهت حرکت مطلوب تعيينبراي . بود

اگر اين تغيير مقدار تابع هدف . اين تغيير مقدار تابع هدف مطلوب باشد آن جهت مطلوب استاگر . موردنظر محاسبه کرد
اگر چند جهت مطلوب باشد آن جهتي انتخاب مي شود كه به ازاي يک واحد . است نيز نامطلوبنامطلوب باشد آن جهت 

البته تضميني (زودتر به جواب بهينه دست يابيم  ما اميداواريم با انتخاب ان مسير. حركت به سمت آن مقدار مطلوبيت بيشتر باشد
  ).آن نيست تحقق براي

  : متغيرها به دو دسته تقسيم مي شوند

  .متغيرهايي كه ما به دلخواه انتخاب و به آنها  مقدار  صفر    مي دهيم: متغيرهاي غير پايه – 1

  .مابقي متغيرها را  متغيرهاي پايه مي ناميم: متغيرهاي پايه – 2
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  :)سادک( سيمپلكس روش

ديگري كه  شدنی كند و آنگاه براي يافتن جواب پايه اي شروع مي شدنی روش سيمپلكس همواره از يك جواب پايه اي
  .مقدار تابع هدف را بهتر خواهد كرد كوشش مي كند

يكي از اينصورت  که در. مطلوب باشد کنونيپايه غير هایمتغير يکي از مقدار اين امر زماني امكان پذير است كه افزايش
   .باشد ثابت " پايه  هایمتغيرتعداد " تا) غير پايه شود(بايد كنار گذاشته شود  کنونيهاي پايه يرمتغ

  .نام داردخروجي و متغيرپايه كنار گذاشته شده متغيرورودي در روش سيمپلكس متغيرغير پايه انتخاب شده متغير

اين شرايط و به دنبال آن . بستگي دارندو شدني بودن  بودن جهتمطلوب به  خروجيو  وروديقواعد انتخاب متغيرهاي 
  :مراحل روش سيمپلكس را بيان مي كنيم

برای مسائل بيشينه سازی  مطلوب بودن جهتسمت راست را به سمت چپ ببريم آنگاه شرط تابع هدف اگر در معادله 
 ترين منفيمي توان  منحصر به فرد نباشد جهت مطلوبر اگ. در سطر تابع هدف برای متغيرهای غير پايه است  داشتن ضرايب منفی

جهت مطلوب  باشند  نامنفي  zوقتي تمام ضرايب متغيرهاي غير پايه اي در سطر. کردبه دلخواه انتخاب  را جهت مطلوب  يكيا 
  .حاصل شده است شرط بهينگي وجود ندارد و

  پايه متناظر با كوچكترين نسبتخروجي از متغير نست کهآ ينه سازي و کمينه سازيبيششرط شدني بودن براي هر دو مساله 
هر محدوديت  مثبتنسبت  .منحصر به فرد نباشد يكي به دلخواه انتخاب مي شود مثبتاگر كوچكترين نسبت . باشد مثبت

  .محدوديت آن در عبارتست از تقسيم مقدار ثابت فعلي سمت راست آن محدوديت بر ضريب مثبت متغير ورودي

  :سيمپلكس عبارتند از مراحل روش

  . تعيين كنيد ابتدايي رايك جواب پايه اي شدني   )0  مرحله

  .توقف کنيدوجود ندارد رودي اگر متغيرو. انتخاب كنيدورودي يك متغيرجهت مطلوب  با استفاده از شرط )1مرحله 

  . انتخاب كنيدروجي شرط شدني بودن يك متغيرخرعايت با  ) 2مرحله 

  .به مرحله يك برويدو  جواب پايه شدني جديد را تعيين كنيدعمليات سطري اده از با استف ) 3مرحله 
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  جدول سيمپلكس 

براي راحتي و كارايي در محاسبات روش سيمپلكس به طريق دستي از جدولي كه به آن جدول سيمپلكس مي گويند 
  .استفاده مي شود

  :روش حل مسائل به شکل استاندارد

تابع  درسپس . ابتدا بايد با اضافه كردن متغيرهاي كمكي نامعادالت را به معادالت تبديل كرددر مسائل شکل استاندارد 
 .هدف و محدوديت ها، متغيرهاي تصميم به سمت چپ تساوي منتقل مي شوند

  . وضعيت زير را ارائه مي كند 1انجام عمليات فوق براي مسأله 

1 2

1 1

2 2

1 2 3

1 2 1 2 3

3 5 0
4

2 12
3 2 18

0, 0, 0, 0, 0

z x x
x s

x s
x x s

x x s s s

− − =

+ =
+ =

+ + =

≥ ≥ ≥ ≥ ≥

 

  .له براي ورود به جدول سيمپلكس مهيا مي گرددبا انجام عمليات فوق مسأ 

  :مي پردازيم 1حال با مقدمات فوق به حل مساله در و پنجره سازي مطرح شده در فصل 

توان به شكل زير در داده هاي آن را مي را در نظر بگيريد بعد از اضافه كردن متغيرهاي كمكي به مسأله، 1مسأله مثال 
 جدول سيمپلكس وارد كرد

3s 2s 1s 2x 1x پايه مقدار 

0 0 0 -5 -3 0 Z 
0 0 1 0 1 4 1s 
0 1 0 2 0 12 2s 
1 0 0 2 3 18 3s 

پس  .مطلوب هستند x1,x2 هاي  نشان مي دهد كه جهت امراين  .منفي هستند تابع هدفدر  x1,x2جدول ضرايب  اين در
ورود به  ايبرمي توان   .به سادگي مي توان جهت مطلوب را تشخيص داد و نيازي نيست كه در هر جهت يك واحد پيش رويم

  . آنكه ضريب آن منفي تر است را در نظر بگيريم پايه

   .ئيمورودي به پايه گو متغير x2يم به نرا انتخاب ك x2جهت مطلوب  اگر
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  : افزايش يابد 6حداكثر مي تواند تا  x2متغيرهاي كمبود همواره بايد غيرمنفي باشند تا ما جواب قابل قبول داشته باشيم پس 

2 2
122 12 6
2

x s+ = = 

  . را ستون لوال گوييمx2 ستون مربوط به 

هر كدام كه نسبت كمتري داشت  .تشكيل دهيم را يب مثبت توجه كنيم و سپس نسبت هاي باالادر ستون لوال بايد به ضر
  . ماست يسطر لوال

با  ما مي خواهيم كهمي آيد و     به دست  عنصري است كه از تقاطع سطر و ستون لوال )چرخشي(ئي عنصر چرخش لوال
  .شود يکهعنصر چرخشي  انجام عمليات سطري

سطري كه آن متغير اساسي در آن واقع (در تمامي جداول بايستي يکه باشند يعني در سطر خود ) اساسي( متغيرهاي پايه 
دول متعارف ناميده جدولي که تمامي متغيرهاي پايه آن يکه باشد ج. و در بقيه سطرها ضريب صفر داشته باشند+ 1ضريب ) شده

  .مي شود

اگر  .تابع هدف نگاه مي كنيم دربراي اين كه ببينيم نقطه بدست آمده يك نقطه بهينه است يا نه به ضرايب جدول جديد 
  . بهينه نمي باشد نقطه ،منفي اين نقطه برخي مثبت و برخي يعنضرايب متفاوت بودند ي

  .منفي باشد ر سطر تابع هدف جدول متعارفاش د ضريب مربوط به آن متغيري است که ت مطلوبجه

  :انجام مي دهيم در ستون لوال را x2يکه سازي  با توجه به توضيحات فوق عمليات

2 3
182 18 9
2

x s+ = =
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s3 s2 s1 x2 x1 پايه  مقدار  
0 5

2 
0 0 -3 30 z 

0 0 1 0 1 4 s1  
0 1

2 
0  1 0  6 x2 

1 -1 0 0 3 6 s3 

  . نسبت ها را تشكيل مي دهيم و کمينه را در نظر مي گيريم لذا ستون لوالي ماست x1حال   

3s  است  3 لوال خروجي از پايه و در اينجا عنصر چرخش.  

 :  انجام مي دهيم در ستون لوال را x1يکه سازي  عمليات

s3 s2 s1 x2 x1 پايه  مقدار  

1 
3
2 

0 0 0 36 z 

1
3

−
 

1
3 

1 0 0 2 s1  

0 
1
2 

0  1 0  6 x2 

1
3 

1
3

−
 

0 0 1 2 x1 

كاهش  zايش يابد در هر حالت افز s3يا  s2هستند اگر  غيرمنفيهمه ضرايب  در سطر تابع هدف چون جدول فوق درحال 
                                                          با  يك نقطه بهينه است )6،2( نقطهلذا   پس در اين حالت جهت مطلوب نداريم  .مي يابد

* 36z =   

  تحليل حساسيت به روش جبري

  تعيين دامنه تغييرات ضرايب تابع هدف  .1

jبه   jcر اگ jc c+ تغيير کند ولي ما همان عملياتي که منتهي به جدول بهينه شد را مو به مو به همان صورت قبلي تکرار   ∆
jبه   jcکنيم آنگاه در جدول بهينه  نيز  jc c−   :ند و حالتغيير مي ک  ∆
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در جدول بهينه يکي از متغيرهاي پايه باشد در اينصورت تنها تغييري كه در جدول بهينه ايجاد مي شود  jxاگر متغير ) الف 
   ∆−jcاين است كه در سطر تابع هدف مقدار 

 ∆jcج شده و الزم است پس از متعارف كردن براي تعيين دامنه در اينصورت جدول از حالت متعارف خار. ظاهر مي شود
  .شرط بهينگي را در آن جدول برقرار كنيم

  .اگر متغير مذكور در جدول بهينه غير پايه باشد) ب 

  .ز آن شرط بهينگي بررسي مي گرددبه عدد موجود در سطر تابع هدف اضافه شده پس ا ∆−jcدر اين حالت مقدار 

  .تعيين دامنه تغييرات اعداد سمت راست. 2 

  .ها، مراحل زير را انجام مي دهيم ibبراي تعيين دامنه تغييرات 

  .متغير پايه متناظر با آن را در جدول اوليه پيدا مي كنيم. 1

  .ضرب كرده با ستون مقادير جمع مي كنيم ∆ibه در مقدار ستون متناظر با آن متغير را در جدول بهين. 2

  براي مقادير كنوني ستون مقادير شرط تعلق را بررسي مي كنيم . 3

  .بدست مي آيد ∆ibاز اشتراك بازه هاي بدست آمده دامنه تغييرات . 4

  .به صورت زير عمل مي كنيم 1bو  1cات براي تعيين دامنه تغيير  1در مثال 

  :1cدامنه تغييرات ) الف 

ده به جدول مي كنيم پس از انجام اعمال ياد ش در جدول نهايي يك متغير پايه است مانند قسمت الف  عمل 1xچون متغير 
  .زير مي رسيم
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s3 s2 s1 x2 x1 پايه  مقدار  

1
11
3

c+ ∆
 

1
3 1
2 3

c− ∆
 

0 0 0 136 2 c+ ∆ z 

1
3

−
 

1
3 

1 0 0 2 s1  

0 
1
2 

0  1 0  6 x2 

1
3 

1
3

−
 

0 0 1 2 x1 

:براي داشتن يك جدول بهينه الزم است روابط زير برقرار باشد
1 1

1 1

3 1 0 4 /5
2 3

11 0 3
3

c c

c c

− ∆ ≥ → ∆ ≤

+ ∆ ≥ → ∆ ≥ −
  

 

 .اسبه مي شودمح  1cو بالطبع   ∆1cاز حل روابط باال دامنه تغييرات 

1 13 4 /5 0 7 /5c c∴− ≤ ∆ ≤ → ≤ ≤  

  :1bدامنه تغييرات ) ب 

  مي باشد  1sرا در جدول اوليه مي يابيم كه  1bابتدا متغير پايه متناظر با 

 :بعد از انجام مرحله دوم به روابط زير مي رسيم

 

s3 s2 s1 x2 x1 پايه  مقدار  

1 
3
2 

0 0 0 36 z 

1
3

−
 

1
3 

1 0 0 12 b+ ∆ s1  

0 
1
2 

0  1 0  6 x2 

1
3 

1
3

−
 

0 0 1 2 x1 



  I)(تحقيق در عمليات

        
 

 

   2012/ 09/ 20                          26 محمد سعید صباغ

به  1bو ∆1bها غير منفي باشند پس از بررسي شرط فوق دامنه تغييرات  ibشرط تعلق براي جدول فوق اين است كه مقادير 
 .صورت زير محاسبه مي شود

1 1 12 0 2 2b b b+ ∆ ≥ → ∆ ≥ − → ≥
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                                                                       شکلهاي غير استاندارد

  : با توجه به بحثهاي قسمت قبل شکلهاي غير استاندارد، مسائلي هستند كه

  .باشد» حداقل كردن « تابع هدف آنها به صورت . 1

  .باشند» بزرگتر يا مساوي « محدوديت ها به صورت . 2

  ).آزاد در عالمت باشند( ي را نيز بپذيرند متغيرهاي تصميم بتوانند مقادير منف. 3

 .متغيرهاي تصميم بتوانند مقادير غير مثبت را بپذيرند. 4

  .ها منفي باشند ibبرخي . 5

  :مي پردازيم در اينجا به توضيح روشهايي كه مي تواند مسائل غير استاندارد را حل كنند

  مسائل با تابع هدف حداقل

اه اينست که تابع هدف را کمينه کنيم که در اينصورت عالمت جهت مطلوب متغيرها در سطر تابع هدف خالف عالمت يک ر
    . آنها به هنگام بيشينه سازي است

مي باشد لذا ) -  z(به مفهوم حداكثرکردن  zاز انجا كه حداقل كردن مقدار . راه ديگر کمينه سازي تابع هدف مي باشد         
ن با ضرب كردن تابع هدف در يك منفي، تابع هدف حداقل را به حداكثر تبديل ومطابق با روش گفته شده قبلي به حل آن مي توا

  .دارند ما است بدين معني كه هر دو مساله مقاير بهين يكساني براي منفي آن کمينه سازي سازي تابع معادل يعني بيشينه. اقدام كرد

  » مساوي « و يا » بزرگتر يا مساوي « ای محدوديت ه

« محدوديت هاي . در مسائل شکل استاندارد، مبدأ مختصات به عنوان يك جواب موجه ابتدايي مورد استفاده قرار مي گيرد
مي شوند كه مبدأ مختصات خارج از منطقه موجه قرار گرفته و امكان استفاده از آن به موجب » تساوي « و يا » يا مساوي  بزرگتر

بزرگ و دو مرحله اي استفاده مي  Mلذا براي حل اين مسائل از دو روش . وشه اي موجه ابتدايي ميسر نباشدعنوان يك نقطه گ
 .شود كه در ادامه به توضيح اين دو روش خواهيم پرداخت
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  .براي درك بهتر مطلب به مثال زير توجه كنيد

انه ما را به پروتئين، ويتامين ث و آهن تامين مي کند با توجه به اطالعات زير مي خواهيم ارزانترين غذائي که حداقل نياز روز
  .تهيه نمائيم

  :2مثال 
حداقل ميزان   ميزان مواد مورد نظر در هر بسته غذا به ميلي گرم  

مواد مورد نياز 
روزانه به ميلي 

  گرم
  

  ماكاروني

  با پنير
گوشت   مرغ

  گوسفندي

  700  60  55  20  پروتئين
  250  0  10  35  ويتامين ث
  300  20  15  10  آهن

    3  2  5/1  هزينه هر بسته

مثال . نامگذاري مي كنيم 3و ماكاروني با پنير را نوع  2، مرغ را نوع 1براي راحتي كار، گوشت گوسفندي را غذاي نوع 
  .ياد شده به صورت زير مدل سازي مي شود

jx : تعداد بسته غذاي نوعj 
Minimize   321 5/123 xxxZ ++=  
S.t.           700205560 321 ≥++ xxx  
                         2503510 32 ≥+ xx  
                300101520 321 ≥++ xxx  
            0≥xj          3,2,1=j  

براي اينكار در اينجا نياز به متغيرهاي مازاد . بايد به معادله تبديل كنيمبراي اينكه نقاط پايه اي را پيدا كنيم نامعادالت را 
surplus) (داريم . 

       700205560 1321 =−++ sxxx  

         2503510 232 =−+ sxx  

300101520 3321 =−++ sxxx  

0≥xj        3,2,1=j 0is و    ≥   3,2,1=i  
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چون در . چون عالمت متغيرهاي مازاد منفي است پس نمي توانيم بالفاصله جدول را رسم كرده و كار را ادامه دهيم
  .ها منفي در مي آيد و اين خالف فرض پذيرفته شده است isآنصورت مقادير 

10 700x s= ⇒ = −    ,    2 250s = − ،  3 300s = −  
0xتفاوت مدل حاضر با مدل قبلي اين است كه در آن مدل  يك جواب قابل قبول بود اما در اين مدل يك جواب قابل  =

  .قبول نمي باشد
0xگسترش دهيم تا نقطه )  موقتاً(براي حل اين مدل بايستي فضاي قابل قبول مسئله را  داخل فضاي قابل قبول قرار گيرد  =

0xتا حل مسئله را از نقطه    .آغاز كنيم =
  .در مي آوريم ≥براي گسترش فضاي شدني، معادالت حاصل را به صورت رابطه 

ت براي اينكه دوباره آنها را به صورت معادالت در اوريم از متغيرهايي به نام متغيرهاي بعد از تبديل معادالت به نامعادال
صرف تغيير نام اين متغيرها مشكل ما را حل نمي کند و مي بايست بين متغيرهاي كمبود و متغيرهاي . مصنوعي استفاده مي کنيم
  :ده كنيمبراي اينکار از دو روش مي توانيم استفا. مصنوعي تمايز قائل شويم

  .بزرگ Mروش . 1
  . روش دو مرحله اي. 2

  
  بزرگ Mروش 

از آنجا كه متغيرهاي كمكي را از سمت چپ نامعادله بايستي كم كرد تا حالت » بزرگتر يا مساوي « در محدوديت هاي 
در نظر گرفت چون تساوي در محدويت برقرار گردد، متغيرهاي كمكي را نمي توان به عنوان يك متغير اساسي براي شروع مسأله 

  .مي باشد و اين به جهت خارج بودن مبدأ مختصات از منطقه موجه است - 1اين متغير داراي ضريب 

در محدويتهايي كه صورت تساوي دارند نيز از آنجا كه متغيرهاي كمكي به كار گرفته نمي شوند، در شروع عمليات اين 
بايستي در هر دو حالت فوق از متغيرهاي غير منفي جديدي كه متغيرهاي به اين جهت . محدوديت ها فاقد متغير اساسي مي باشند

تفاوت متغيرهاي . مصنوعي ناميده مي شوند به عنوان متغيرهاي اساسي شروع حل مسأله استفاده كرد و به اولين جواب موجه رسيد
ميم يا كمكي داراي معناي با متغير هاي تصميم و كمكي اين است که متغيرهاي تص) Artificial Variables(مصنوعي 

فيزيكي و مصاديق واقعي ملموس هستند، در صورتي كه متغيرهاي مصنوعي فقط جنبه محاسباتي داشته و فاقد مصداق و معني 
  .فيزيكي مي باشند

و در سطر تابع هدف کمينه سازي  M-بزرگ به متغيرهاي  مصنوعي در سطر تابع هدف بيشينه سازي ضريب   Mدر روش 
در صورتي كه يك مسأله داراي منطقه موجه باشد، مقدار متغيرهاي مصنوعي در جدول نهايي همگي به صفر      . ي دهيمم Mضريب 

  .مي رسند و غير صفر شدن حد افل يکي از اين متغيرها در جدول نهايي به معني فاقد منطقه موجه بودن مسأله است
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  صورت زير در آمده و وارد جدول مي شود  تابع هدف بعد از انتقال متغيرها به سمت چپ تساوي به

0 =    Minimize   z-3x1-2x2 – 1/5x3 – M a1– M a2 – M a3 

  .لذا جدول ابتدايي مسأله به شكل زير است

  

  .حال جدول را به صورت متعارف در مي آوريم

a3  a2  a1 s3  s2 s1 x3 x2  x1 پايه  مقدار  

-M -M  -M  0 0 0 1/5− 2− 3− 0 z 

0  0  1  0  0 1−  20  55  60  700  a1  
0  1  0  0  1−  0  35  10  0  250  a2 

1  0  0  1−  0  0  10  15  20  300 a3  

a3 a2 a1 s3  s2 s1 x3 x2  x1 پايه  رمقدا  

0 0           
             

0           
             

M− M− M− 
65 1/5M −

 
80 2M −

 
80 3M −

 
1250M z 

0  0           
             

1           
             

0           
             

0             
               

-1           
            

20                
                   

55             
           

60             
     700  a1  

0  
1           
             

         

0           
             

          

0           
             
             

-1            
               

       

0            
            
   

35                
                   

10             
            

0              
      250  a2 

1  
0           
             

        

0           
             

        

-1          
             
             

0             
               

       

0            
          

10                
                  
   

15             
            

20            
        300 a3  
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  :مي شود حال عمليات را ادامه مي دهيم تا همه متغيرهاي مصنوعي صفر گردند که نتيجه

 

 

  :حال عمليات را ادامه مي دهيم تا شرط بهينگي حاصل گردد که نتيجه مي شود
  

بسته  1.765بسته مرغ و  18.82ق سياست بهينه اينست که گوشت گوسفندي مصرف نکنيم و با توجه به جدول بهينه فو
  .را داشته باشيم 40.29ماکاروني با پنير مصرف نمائيم تا حداقل هزينه

  
  روش دو مرحله اي

ئل با لذا از روش دو مرحله اي نيز براي حل مسا. بزرگ در محاسبات كامپيوتري از دقت كمتري برخوردار است Mروش 
بزرگ و دو مرحله اي يك سلسله جوابهاي  Mهر دو روش . محدوديت هاي بزرگتر يا مساوي و يا مساوي استفاده مي شود

  ).به استثناي موقعي كه متغير اساسي ورودي يگانه نباشد( اساسي موجه يكسان را به دست مي دهند 

  :شودهمان گونه كه از نام اين روش پيداست مسئله در دو مرحله حل مي

  )با استفاده از تابع هدف مصنوعي ( پيدا كردن جواب موجه ابتدائي  .1

a3 a2 a1 s3  s2 s1 x3  x2     x1  

 
      

  مقدار
    

  پايه
0/15 M− −  M− M−  0/15− 0 0 0 +0.25 0 45     Z 

0.05  -0.014  0  -0.05  0.014 0  0  0.607  1  11.43   x1  
0  0.029  0  0  0/029−  0  1  0.286  0  7.14     x3  
3  -0.286  -1  -3  0.286  1  0  -12.9  0  128.6  s1  

a3 a2 a1 s3  s2 s1 x3 x2  x1 پايه  مقدار  

0.129-M 0.006-M -M -0.129 -0.006 0 0 0 -0.412 40.29 z 

0.082  -0.024  0  -0.082  0.024 0  0  1  1.647  18.82  x2  
0.024  0.035  0  -0.024  -0.029  0  1  0  -0.471  1.765  x3  
4.06  -0.588  -1  -4.06  0.588  1  0  0  21.8  370.6 s1  



  I)(تحقيق در عمليات

        
 

 

   2012/ 09/ 20                          32 محمد سعید صباغ

 )با استفاده از تابع هدف اصلي مسئله ( پيدا كردن جواب بهينه مسئله   .2

بزرگ پس از اضافه كردن متغير هاي مصنوعي در مرحله اول برا ي حل مسئله از يك تابع هدف كه  Mدر اين روش مانند روش 
اي مصنوعي موجود در محدوديت ها تشكيل يافته است به جاي تابع هدف اصلي مسئله استفاده مي شود که از مجموع متغيره

در پايان مرحله اول در صورتي كه مسئله اصلي داراي منطقه شدني باشد مقدار تابع هدف به . بهترين مقدار براي آن صفر است
به يک جواب گوشه منطقه موجه ) عي از ستون متغير هاي اساسيو حذف متغير هاي مصنو(صفر مي رسد و با به صفر رسيدن آن 

  .مي رسيم

در اين مرحله از تابع هدف اصلي مسئله و . مرحله دوم با حركت در منطقه موجه براي يافتن بهترين جواب ادامه مي يابد
  .محدوديت هاي پاياني مرحله اول استفاده ميشود

  :متغير آزاد در عالمت 

  :عالمت در مدل داشته باشيم از تغير متغير زير استفاده مي كنيماگر متغير آزاد در 

  متغير آزاد در عالمت است  Yمثال       

Y Y Y′ ′′− =  

Yكه  Yو    ′   .هر دو نامنفي مي باشند   ′′

  :متغير هاي تصميم غير مثبت باشند

  :ت از تغيير متغير زير استفاده مي كنيمدر اين صور

0jxمثال  j:باشد و قرار دهيم   ≥ jx x′ = −  

jxكه اكنون    .نامنفي است   ′
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  )  Shadow cost, Marginal cost(شبه قيمت 

قدار بهينه تابع هدف به ازاء افزايش عدد سمت راست آن محدوديت به شبه قيمت هر محدوديت نشان دهنده ميزان تغيير م
مربوطه، به آن  ibميزان يك واحد است به شرطي كه ساير پارامتر هاي مدل بدون تغيير باقي بمانند و مجاز باشيم با توجه به دامنه 

  .يك واحد اضافه كنيم

  .موجود يک شبه قيمت داريمدر هر مسئله براي هر  محدوديت 

  .آيدابع هدف جدول بهينه بدست ميشبه قيمت از ضريب متغير كمبود، مازاد يا مصنوعي متناظر آن محدوديت در سطر ت

هرگاه ميزان موجودي يك منبع به صفر نرسيده باشد شبه قيمت آن صفر و برعكس هنگامي كه موجودي يك منبع به : نكته
  .ان غير صفر خواهد بودصفر رسيده باشد شبه قيمت 

نباشيم به ازائ هر مقدار مجاز كه اضافه يا كم شود آن را در شبه قيمت ضرب كرده و  ibحال اگر مجاز به افزودن يك واحد به 
  .را پيدا ميكنيم zميزان تغيير در 

10iy: مثال   .واحد تغيير   مي كند z ،10ميزان  ib احد تغيير در نشان مي دهد كه به ازاي هر و  =

آنگاه مقدار تابع ) مجاز به اينکار باشيم  ibمشروط بر اينكه در دامنه تغييرات ( واحد افزايش دهيم  20را  ibاگر بخواهيم 
  .واحد تغيير مي كند   200=10*20هدف 

  .كاسته يا به آن افزوده مي شود از اصول زير استفاده مي كنيم  zبراي دانستن اينكه اين مقدار از 

  .در هر وضعيت و در هر شرايط كه باشيد اضافه شدن محدوديت ها و يا تشديد آن ها به نفع شما نيست •
 .در هر شرايطي كاهش و يا حذف محدوديت ها به ضرر شما نيست •
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  :حال مدل زير را در نظر بگيريد

:

0

Maximize z cx
Subject to
Ax b
A x b
A x b
x

=

≤
′ ′≥
′′ ′′=
≥

  

  با توجه به اصول ياد شده 

  .محدوديت را كاهش داده ايم لذا مقدار تغيير تابع هدف نامطلوب نيستشدت را افزايش دهيم  bاگر  - 

  .را تشديد كرده ايم لذا مقدار تغيير تابع هدف مطلوب نيست محدوديت شدت را كاهش دهيم bاگر  - 

  .شدت محدوديت را تشديد كرده ايم لذا مقدار تغيير تابع هدف مطلوب نيسترا افزايش دهيم  ′bاگر  - 

 .ير تابع هدف نامطلوب نيستشدت محدوديت را كاهش داده ايم لذا مقدار تغيراكاهش دهيم  ′bاگر  - 

 .است يا صفر يا مثبتمقدار تغيير تابع هدف منفي راكاهش يا افزايش دهيم  ′′bاگر  - 

  .را در نظر بگيريد 2مثال 

1ibها الزم نيست دوباره جدول رسم شده و براساس   ibبراي تعيين شبه قيمت  فقط كافي است ضريب . حل شود          +
  .ام ميباشد iمتغير كمكي متناظر را در جدول بهينه بيابيم كه همان شبه قيمت محدوديت 

   y2=0.006    ,   y3=0.129به عنوان مثال 

  .ين مقادير را دارندالزم به ذكر است فقط در دامنه تغييرات محاسبه شده شبه قيمت ها ا

  
  )تقليل يافته ( هزينه كاهش يافته 

  .ضرايب متغير ها در سطر تابع هدف جدول بهينه را هزينه تقليل يافته گويند
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  تابع محدب و تابع مقعر

 يا ی نموداربهم وصل كنيم تمام نقاط آن  پاره خط رو و را انتخاب كردهدلخواه هر دو نقطه يك تابع نمودار  بر روی اگر
ها را رسم كنيم تمام نآپاره خط ما بين   از تابع را در نظر گرفته و دلخواه اگر هر دو نقطه .است تابع مقعر آن زير نمودار قرار گيرد

  .استقرار  گيرد تابع ما محدب  نموداريا باالي  نمودار رويپاره خط نقاط آن 

  :نكات مهم

هاي پايه و تمام متغير غير صفر باشندل بهينه داراي ضريب تابع هدف جدوهاي غير پايه در سطر اگر تمام متغير •
  .ها نيز يگانه هستندو در اينصورت شبه قيمت مسئله داراي جواب بهينه يگانه مي باشد مثبت باشند آنگاه

باشد به عنوان ورودي به پايه انتخاب شود و با مقداري مثبت اگر متغير غير پايه اي كه داراي شبه قيمت صفر مي •
 .يعنی مسئله داراي جواب بهينه چندگانه مي باشد. كندبهينه تغييري  نمي zرد پايه شود در اين حالت وا

  :صورت عمومی جداول سيمپلکس 

  :جدول اوليه 
  

  

S X پايه مقدار 

0 c− 0 Z 

I A b S 
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  :جدول نهايی 

  
S X پايه مقدار 

y c c yA= − + y b Z 

1B− 1A B A−= 1b B b−= BX 

  

 . زيرمی توانيم از روی جدول اوليه بالفاصله به جدول نهايی دست يابيم  حال با استفاده از جداول باال وتعاريف و روابط

1 -                 .z y b=  
2 -              1.By c B −=  

  
متغير :      هاي پايه جدول نهايي

 
منفي :        ول اوليه ضرايب متغير هاي پايه جدول نهايي در سطر تابع هدف جد

  
ضريب :        متغير هاي پايه جدول نهايي در محدوديت هاي جدول اوليه 

  
ضريب :      متغير هاي پايه جدول اوليه در محدوديت هاي جدول نهايي

  
  

Bx

Bc

B

1−B
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  : Dual)، مزدوج، متجانسدوگان( همزاد

 .نيز تعريف مي شود مدل همزاد ريزي يکولي براي هر مدل برنامه  و كار داشتيم سر  LP ما تا به حال با مدل هاي اوليه
  .مي تواند به دست آيد دقيق است كه به طور مستقيم از مسئله اوليه  مساله دوگان يك تعريف رياضي مرتبط

  هدف از مدل همزاد چيست؟  

 یرمسائل حل مدل همزاد زمان کمت یدر برخ يعنی در برخي از مسائل حل يكي از دو مدل ممكن است زمان كمتري ببرد
هم  و د هم جواب بهينه خودشوهر كدام از اين دو مدل حل ش ولي .مسائل برعکس یبرد و در برخ یم ینسبت به حل مدل اصل

كه بعدا توضيح  کرداز روش سيمپلكس همزاد استفاده  مي توان براي حل مدل همزاد .جواب بهينه همزادش به دست مي آيد
  . مصنوعي كاربردي ندارند يهادر روش سيمپلكس همزاد متغير . داده مي شود

محدوديت  هاي همزاد وابسته به نوع         فرم .وجود داردرابطه دو سويه  يکآنها  و بيندارد  خود را هر مدلي همزاد
است و همچنين  Max(Min)آن به صورت باشد همزاد  Min(Max)اگر مدل اوليه . است و بالعكس يهمتغير هاي مدل اول

  . مدل ضرايب سمت راست محدوديت  ها در مدل ديگر است و بالعكسضرايب تابع هدف هر 

  : متغير ها و قيود مسئله دوگان مي توانند از مساله اوليه به صورت زير ساخته شوند

  .محدوديت اوليه يك متغير دوگان تعريف مي شود mبراي هر كدام از ) 1

 .ودمتغير اوليه يك قيد دوگان تعريف مي ش nبراي هر كدام از ) 2

طرف راست آن برابر ضريب همان متغير . متناظر متغير اوليه است) ستون(دوگان برابر ضرايب  ضرايب طرف چپ قيد) 3
  . هدف است در تابع اوليه

  . اوليه است يهدف دوگان برابر طرف راست محدوديت  ها تابع ضرايب) 4

  

  :                      براي نمونه مدل زير را در نظر بگيريد

  مدل همزاد                                                         :          دل اوليه م

   
.

. : .
0

Max z c x
s t A x b

x

=
≤

≥

.
. : .

0

Min W y b
s t y A c

y

=
≥

≥
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  . همان شرط بهينگي مسئله اوليه است مدل همزادی هامحدوديت

  : يمه ادر زير براي چند مدل همزادش را آورد

1(   

  

2(                          

  

  

3( 

  

  : با هم يك مثال در نظر مي گيريمبراي تركيب همه موارد  

1 2 3 4

2 3 4

1 2 3 4

1 3

1 2 3 4

4 3 2 7
. : 2 5

2 3
2

0, , 0,

Max z x x x x
s t x x x

x x x x
x x

x free x x free x

− = − + +

+ − ≥

− + − + =

+ ≤
≥ ≤

 

  : همزاد آن به صورت زير می باشد 

. .
. : . . : .

0

Max Z C X Min W y b
s t A X b s t y A C

X əǚַײǎ y

= =
= ↔ ≥

≥

. .
. : . . : .

0 0

Max Z C X Min W y b
s t A X b s t y A C

X y

= =
≤ ↔ ≤

≤ ≥

. .
. : . . : .

0 0

Max Z C X Min W y b
s t A X b s t y A C

X y

= =
≥ ↔ ≥

≥ ≤
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1 2 3

2 3

1 2

1 2 3

1 2

1 2 3

5 3 2
. : 4

2 3
2 2

7
0, , 0

Min W y y y
s t y y

y y
y y y

y y
y free y y

− = + +
− + ≥

+ = −

− + ≤

− + =
≤ ≥

  

نوع اوليه نگاه كرد در واقع جهت محدوديت هاي مدل اوليه  هاي متغير هاي مدل همزاد بايد به محدوديتنوع براي تعيين 
  .مي كند مدل همزاد را تعيينمتغير هاي 

گاهي تعداد متغيرها كم و تعداد محدوديت ها زياد است پس بهتر است همزادش را حل كنيم كه متغيرهاي زياد و 
  .محدوديت هاي كم دارد

 .مدل همزاد زير را در نظر بگيريد و به جدول نهايي مدل اوليه و همزادش توجه كنيد: 1مثال 
                                     

                
  
  
  

  :جدول نهايي مدل اوليه
  

2s  1s  2x  1x  پايه  مقدار  
0.5  1.5  0  0  7   Z 

- 0.5  0.5  1  0  1  
2x  

0.5  0.5  0  1  3  
1x  

  

  :ي مدل همزاد جدول نهاي

  
2a 1a 2s  1s  2y  1y  پايه  مقدار  

1+− M 3+− M - 1  - 3  0  0  7  W  
- 0.5 0.5 0.5  - 0.5  1  0  0.5  

2y  
0.5 0.5 - 0.5  - 0.5  0  1  1.5  

1y  

00
2
4:.

2

21

21

21

21

≥≥
≤−
≤+

+=

xx
xx
xxts

xxZMax

↔
00

1

2:.
24

21

21

2

21

≥≥
≥−

≥+

+=

yy
yy
yyts

yyWMin
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همان طور كه از جداول باال مشخص است جواب مدل همزاد ضرايب متغيرهاي كمبود در مدل اوليه هستند و منفي ضرايب 
  .متغيرهاي كمبود در مدل همزاد جواب مدل اوليه هستند

  .همزاد آنكه محدوديت كمتر دارد زمان حل آن كمتر است از دو مدل اوليه و



  I)(تحقيق در عمليات

        
 

 

   2012/ 09/ 20                          41 محمد سعید صباغ

  : اصول حاكم بر مدلهاي اوليه و همزاد و روابط مابين آنها 

  :ضعيف ياصل همزاد

و تابع  را در نظر بگيريم  xبگيريم و نقطه اي در داخل اين فضا مانند S  را اگر مجموعه ي نقاط قابل قبول مسئله        
  :ت آوريمهدف را در آن به دس

      , Z = cx                                                                S ∈ x  

را در نظر بگيريم و تابع هدف را در   y قطه اي در داخل اين فضا مانندنبگيريم و T قابل قبول مدل همزاد را  يو اگر فضا
  :آن به دست آوريم

, W = yb                                                                T ∈ y 

  :ضعيف بيان مي دارد كه ياصل همزاد

T                  z = cx  ≤   W = yb                                    y ∈  و S   x∈ ∀      

  :اثبات

Max  z = cx                     Min  W = yb                                      

s.t   Ax ≤ b                       s.t    YA ≥ c                                      

x ≥ 0                               y ≥ 0                                             

و همه را با هم جمع كنيم )جهت تغيير نمي كند (  يك عدد غير منفي ضرب كنيم  اگر محدوديت هاي معادله اول را در
  ....)در معادله اول و معادله دوم و( 

, Z = cx                                                                                     S   x∈ ∀      

Ax ≤ b                                              yAx ≤yb                            

  .ها غير منفي هستندyچرا ؟ چون در همزاد 

  :براي معادله همزاد هم همين كار را انجام مي دهيم

yA ≥c                                              yAx ≥cx                             
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  :بنابراين در كل داريم         

Z = cx ≤yAx ≤yb = W                                                      

  :اصل بهينگي

y ∈ T اگر و   x∈  S   Z = cx = yb = W,  

  .استW يك جواب بهينه براي  y و Zيك جواب بهينه براي  xپس 

بهينه نباشد پس براي مسئله اوليه يك نقطه ديگري بايد وجود داشته باشد كه در  xفرض كنيم : برهان خلف به کمک اثبات
  .ته باشدچنين شرايطي داش 'xمحدوديت ها صادق باشد و مقدار تابع هدف در آن بيشتر باشد فرض كنيم 

cx' > cx = yb                 cx' >yb                                                          

  .طبق اصل همزادي ضعيف هيچ گاه اتفاق نمي افتد    cx' >ybكه

  .ستوجود دارد كه جواب بهينه ا 'Yبهينه نباشد و نقطه اي مانندW براي تابع  yبه طور مشابه فرض كنيم كه 

y'b < yb = cx = Z                                             (#)                   

        
  :اصل نامحدود بودن
غير ممكن  ي مساله ديگرآن نامحدود باشد محدوديت ها هدف تابع مفدار همزاد يكي را حل كنيم و اگر از دو مسئله اوليه و

  .ديگر تهي ميشود و جواب ندارد هستند يعني فضاي قابل قبول مسئله ي
 Wكه  وجود داشته باشد yيعني يك . دفرض كنيم تابع اوليه نا محدود ولي فضاي قابل قبول مدل همزاد تهي نباش: اثبات

=yb     . بايد   بر اصل همزادي ضعيف   بنا   جواب بهينه∞      yb >باشد كه اين غير ممكن است.  

  :ادي قوياصل همز

ديگري هم جواب بهينه محدود دارد و مقدار تابع هدف  رسيديماگر از دو مسئله هر كدام را حل كرديم و به جواب بهينه 
  .براي هر دو يكسان است

  .شرط بهينگي مساله مدل همزاد، صادق بودن محدوديت هاي مدل اوليه در جواب فعلي است
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Yدل همزاد هم شبه قيمت دارند كه ها همان شبه قيمت ها هستند محدوديت هاي م x ها هستند و كافي است در متغيرهاي
  .يمتا به شبه قيمت برس حذف کنيمرا  M- مصنوعي در سطر تابع هدف  متغيرهاي ضريب مازاد يك منفي ضرب كنيم و يا از

  :برقرار است بين اين دو مدل زير ابطوريکي از  به طور كلي 

 
 همزاد  اوليه

  حدودنا م    غير ممكن
  غير ممكن و  غير ممكن

  محدود , بهينه     بهينه و محدود 
  غير ممكن    نامحدود

   

  :شرايط كمبود تكميلي

 
, 0 & , 0i i j j j ji s y j x c x c′∀ = ∀ = =  

  :مجموعه اي اين روابط را شرايط كمبود تكميلي گوييم            

  .c'j = 0پايه است پس  xj باشد پس   xj > 0اگر :اثبات

 .xj =0لذا غير پايه است  xj  باشد بنابراين  c'j # 0اگر 

 .صادق هست متعارفي اين روابط در هر جدول. برقرار است c'jxj =0باشد كه c'j = xj =0اگر 

  

  . خواهد بود si =0 غير پايه است و si بنابراين  yi # 0اگر

  . yi =0پايه باشد بنابراين  siباشد بايد   si > 0اگر

  . برقرار استyisI =0  رابطه باشد كه yi = si =0اگر
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  : قضيه كمبود تكميلي

هم يك جواب قابل قبول براي مدل همزاد باشد و شرايط  yيك جواب قابل قبول مدل اوليه باشد و x اگر در جدولي
يعني اگر روابط زير  . يك جواب بهينه مدل همزاد است yيك جواب بهينه مدل اوليه و x كمبود تكميلي صادق باشد آنگاه

  :صادق باشد

xj ≥0        &       c'jxj =0       j=1,…,n                                     

yi ≥0       &         yisi =0      i=1,…,m                                    

  . جواب بهينه مدل همزاد استيک  y جواب بهينه مسئله اوليه است ويک   xآنگاه

  :  بهينه براي همزاد باشد داريم *Yبهينه براي اوليه و   *x ي بيان مي دارد كه اگراصل كمبود تكميل

 Cx* = y*Ax* = y*b                                                                         

    Ai.x*+bi=0 => Ai.x*= bi -  →          Y*>0           اگرY*(-Ax*+b)=0    

  

  Yi* =0                  -Ai.x*+bi >0         →       

  

             xj*= 0     →          -cj+y*A.j>0   اگر                      

           (-c+y*A)x*=0                                                                   

    -cj+y*A.j= 0         →  xj*>0              اگر     

                                                                           

             )A.j ستون jام ماتريسA (  

غير فعال است شبه قيمت آن صفر   محدوديتي كه  .عال استا معادله به صورت محدوديت  فنوقتي شبه قيمت مثبت است 
  . است
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  : 2مثال

Max      z=30x1+6x2-5x3+18x4                                                 

                                                           s.t        x1 +2x3+x4≤20مدل اوليه   
                                                 -2x1+x2 -x4≤15                         

           6x1+2x2-3x3≤54                                                         

       xi≥0                                                                     

 

Min   W=20y1+15y2+54y3                                                                              

 s.t  y1-2y2+6y3≥30                                                                                 

        y2+2y3≥6                                                                        

      2y1 -3y3≥- 5                                                                                   

  y1- y2 ≥18                                                                                            

  yj ≥0                                                                                                 
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 : جدول نهايي مدل اوليه
S3  S2  S1  X4  X3  X2  X1 پايه  مقدار  
3  0  18  0  32  0  6  522  z  
0  0  1  1  2  0  1  20  X4  

-1/2  1  1  0  7/2  0  -4  8  S2  
0  1/2  0  0  -3/2  1  3  27  X2  

  

x*=(0,27,0,20)                            z*=522                                  

   +2y3=6                                                  y3=3                  y2      

    -y2=18                   =>                            y1=18               y1     

  y2=0                                                                     →  =8 s2  
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  :روش سيمپلكس همزاد

  در روش سيمپلكس همزاد ما شرط بهينگي را داريم ولي شرط تعلق را نداريم 

  .يممائشرط تعلق را برقرار نسعي مي کنيم شرط بهينگي  با حفظ پس

رسيم به محض بدر اين روش ما از يك نقطه گوشه اي خارج از فضاي قابل قبول شروع مي كنيم تا به جواب قابل قبول 
  .اين روش را با مثال زير توضح مي دهيم. وارد فضاي قابل قبول شديم به نقطه بهينه مي رسيماينكه 

  .ندارند  همانطور كه گفتيم در اين روش متغيرهاي مصنوعي كاربردي . را در نظر بگيريد 2مدل همزاد مثال  :3مثال 

مي گيريم و به   ام متغيرهاي كمبود در نظر ابتدا محدوديت هاي مدل همزاد را در يك منفي ضرب مي كنيم و براي هر كد
  .رسيم ير ميزجدول اوليه 

 
S4  S3  S2  S1  Y3  Y2  Y1  پايه  مقدار  
0  0  0  0  -54  -15  -20  0  w  
0  0  0  1  -6  2  -1  -30  S1  
0  0  1  0  -2  -1  0  -6  S2  
0  1  0  0  3  0  -2  5  S3  
1  0  0  0  0  1  -1  -18  S4  

غيرمثبت چون ضرايب متغيرها  در سطح تابع هدف همه (گي را داريم اين جدول يك جدول متعارف نيست چون شرط بهين
منفي باشند بنابراين از بين غيرهدف ما اين است كه متغيرهاي پايه ). ها منفي هستند  bi(ولي شرط تعلق را نداريم  ) هستند 

روش سيمپلكس اوليه  ين روش برعكسدر ا( است را به عنوان خروجي از پايه انتخاب مي كنيم  ينمتغيرهاي پايه آن كه منفي تر
  .)به پايه را مشخص مي كرديم، ابتدا خروجي از پايه را مشخص مي كنيم يكه ابتدا ورود

براي مشخص كردن ورودي به پايه بايد  .را دارد به عنوان خروجي از پايه انتخاب مي كنيم -30كه مقدار  s1پس در اينجا
و براي تشكيل نسبت ها ضرايب متناظر اين مقادير در ) -6، - 1(ر نظر مي گيريم در سطر ضرايب منفي را د .تست انجام دهيم

سطح تابع هدف را به اين مقادير منفي تقسيم مي كنيم و بايد قدر مطلق اين ضرايب را در نظر گرفت و نسبتي كه از همه كوچكتر 
   :ال داريمدر اين مث. مي كنيم  است ستون مربوطه اش را به عنوان ورودي به پايه مشخص

         ( -20)/(-1) =20                                     (- 54)/(- 6) =9                        
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با اعمال اين تغييرات به .عنصر چرخشي است بقيه عمليات مانند قبل انجام مي شود - 6به عنوان ورودي به پايه و   x3 بنابراين
 .ير مي رسيمجدول ز

  
S4  S3  S2  S1  Y3  Y2  Y1  پايه  مقدار  
0  0  0  -9  0  -33  -11  270  w  
0  0  0  -1/6  1  -1/3  1/6  5  Y3  
0  0  1  -1/2  0  -5/3  1/3  4  S2  
0  1  0  1/2  0  1  -5/2  -10  S3  
1  0  0  0  0  1  -1  -18  S4  

 

در اين . ست نسبت انجام دهيمهمانطور كه از جدول باال مشخص است هنوز شرط بهينگي برقرار نيست و بايد دوباره ت
 .خواهد بود  s4 و خروجي از پايه  x1 مرحله ورودي به پايه

  
S4  S3  S2  S1  Y3  Y2  Y1  پايه  مقدار  
-11  0  0  -9  0  -44  0  270  w  
0  0  0  -1/6  1  -1/3  0  5  Y3  
0  0  1  -1/2  0  -5/3  0  4  S2  
0  1  0  1/2  0  1  0  -10  S3  
1-  0  0  0  0  -1  1  18  Y1  

  :رف ممكن است حالت هاي زير اتفاق بيافتدجدول متعا يک در

  .كه در اين صورت از روش سيمپلكس اوليه استفاده مي كنيم. شرط تعلق داريم و شرط بهينگي را نداريم )1

  مي كنيم  كه در اين صورت از روش سيمپلكس همزاد استفاده. شرط تعلق نداريم و شرط بهينگي را داريم )2

  .ينگي رياضي نداريمشرط تعلق نداريم و شرط به )3

  .همزاد استفاده مي كنيم –كه در اين صورت از روش سيمپلكس پارامتري اوليه  



  I)(تحقيق در عمليات

        
 

 

   2012/ 09/ 20                          49 محمد سعید صباغ

  :همزاد –روش سيمپلكس پارامتري اوليه 

 .اين روش را به كمك يك مثال توضيح مي دهيم

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

3 2
:

6,
2 0.5,

3 1,
0, 0.

Maximize z x x
Subject to
x x
x x

x x
x x

= −

+ ≤

− ≥
− + ≥

≥ ≥

 

هستند در يك منفي ضرب )≤(يي كه به صورت محدوديت ها .در اين روش نيز به سراغ متغير هاي مصنوعي نمي رويم
   :جدول اوليه اين مدل به صورت زير است. شوند پس متغيرهاي كمبود را معرفي مي كنيم) ≥(كرده تا به صورت 

 
S3  S2  S1  X2  X1 پايه  مقدار  
0  0  0  -3+ α  2  0  z  
0  0  1  1  1  6  S1  
0  1  0  2  -1  -0.5+α  S2  
1  0  0  -3  1  -1+ α  S3  

 

شرط بهينگي را و لذا  در سطح تابع هدف منفي است  x2ضريب. بينيم كه شرط بهينگي و تعلق را نداريمدر اين جا مي 
   .مقداري منفي هستند  b3,b2وجود ندارد زيرانيز تعلق شرط  و داريم ن

به  αاگر. يك مقدار مثبت استαكه . را اضافه كرده ايم αنيست بنابراين در جاهايي كه شرط بهينگي و تعلق برقرار 
را به صفر برسانيم براي اين كه  αعملياتي مقدارانجام هدف ما اين است كه با . اندازه كافي بزرگ باشد جدول بهينه مي شود

   :رار باشندشرط بهينگي و تعلق را داشته باشيم بايد روابط زير برق

3 0,
0.5 0, 3
1 0,.

α
α α

α

− + ≥ 
 − + ≥ ⇒ ≥ 
 − + ≥ 

 

3α مي باشد پس اين جدول براي مقادير 3بايد به خود بگيرد تا جدول بهينه شود در اينجا  αحداقلي كه يك جدول ≤
3α ولي اگر .بهينه است 2.9α شد مثالبا  > در اين صورت جدول شرط تعلق را دارد ولي شرط بهينگي را ندارد يعني    =
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ورودي به پايه است با انجام  x2 در اين جا. لواليي را انجام مي دهيم ه به وجود مي آيد كه عمليات چرخشحالت سيمپلكس اولي
بعد از انجام عمليات به جدول زير مي . چرخشي استعنصر  2و.خروجي از پايه خواهد بود 2s تست نسبت معلوم مي شود كه

   .رسيم

  

 
S3  S2  S1  X2  X1 پايه  مقدار  
0  3/2- α /2  0  0  1/2+ α /2  -3/4+ f(α)  z  
0  -1/2  1  0  3/2  25/4- α /2  S1  
0   1/2  0  1  -1/2  -1/4+ α /2  X2  
1  3/2  0  0  -1/2  -7/4+5 α /2  S3  

 

بايد نا منفي باشند ها و مقادير سمت راست محدويتسطر تابع هدف  ضرايبشدنی  و شرط براي برقراري شرط بهينگي
   :يعني

 

1/ 2 / 2 0,
3 / 2 / 2 0,
25 / 4 / 2 0, 0.7 3

1/ 4 / 2,
7 / 4 5 / 2.

α
α

α α
α

α

+ ≥ 
 − ≥  − ≥ ⇒ ≤ ≤ 
 − + 

− +  

   

0.7:بنابراين در كل 3α≤ ≤ شود بنابراين از روش سيمپلكس همزاد مي منفی s3 باشد مقدار 7.0كمتر از αاگر مقدار.  
به همين . ورودي به پايه خواهد بود x1خروجي از پايه و s3 مي كنيم كه صيم يعني ابتدا عنصر خروجي را مشخاستفاده مي كن

0αصورت كار را ادامه مي دهيم تا    .در بازه قرار گيرد =
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  :نظريه بازي

  : ي،يك بازي را تحت شرايط خاص بررسي مي كنيمنظريه بازدر 

  .)ريسك نمي كنند(ان محافظه كارند  بازيكن - 1
 . هر دو بازيكن اطالعاتشان از بازي يكسان است - 2

  . چگونه بازي كنند تا هدفي كه دارند به بهترين نحو تامين شود Bو Aبازيكن . يك بازي با اين ويژگي داريم= هدف 

وزيوني داريم كه با هم رقابت دارند و هدف آنها اين است كه درآمدشان را از طريق پخش آگهي بطور مثال دو ايستگاه تل
  . ماكزيمم كنند

با اين فرض كه ايستگاه ها . نرخ آگهي ها بستگي به اين دارد كه چند نفر در ان ساعت بخصوص برنامه هاي آنها را مي بينند
  .)عت پخش آگهي ها معلوم استيعني سا(محافظه كارند و اطالعاتشان يكسان است 

  : جدول پاداش بازيكن آ به صورت درصد سهم بازار
    1گزينه  2گزينه   3گزينه  کمينه
  1گزينه  30  40  60  30
  2گزينه  20  10  30  10
  ماكسيمم  30  40  60  

  : در اينجا

   max min)پاداش( min max=) پاداش(

  : است نقطه تعادل يعني اين بازي داراي

  

  . را تغيير دهد فقط به ضررش تمام خواهد شد)1گزينه(ز بازيكن ها بخواهد اين گزينه اگر هر كدام ا

  . سطري را بازي مي كند كه به نفعش باشد: بازيكن سطري: آ

  . ستوني را بازي مي كند كه به نفعش باشد: بازيكن ستوني: ب
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 : حل يك مثال

min 4 3 2 1   
14 18 25 15 14  1 
6 9 6 17 6 2  
4 4 5 7 5  3 
5 5 5  5 16 4  

  18 25 17 16 max 

  : بازي مجموع صفر

  .اگر در جدول منفي داشته باشيم به معني پاداش به طرف مقابل است. اگر كسي ببرد فرد مقابل همين مقدار را مي بازد

  : بازي مكمل

  . ب مي شودباقيمانده آن سهم رقي ،يکن هاشد و با مشخص شدن سهم يكي از بازسهم بازار صد درصد مي با

  

  :در اين حالت به صورت زير عمل مي كنيم. چون تعادل وجود ندارد تصميم بهينه اي نداريم ذيل در مثال

  
Min Y4 Y3 Y2  Y1   
-15 18 25 -15 14 x1 
-9 -9 -6 17 6 x2 
-7  4 5  -7 -5 x3 
-6 5 -5 -6 16 x4 
  18 25 17 16 Max 

  

  :، متوسط، يا ميانگين مقادير گسسته عبارتست ازابتدا يادآوری ميکنيم که فرمول اميدرياضی

                                                                            E(x)=Σ xipi   
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  : باال ببريم داريمتا آنجاکه امکان دارد را  برد بازيکن ستونی اميدرياضی چون مي خواهيم حد اقلما 

     Max  z=u                                                                 

s.t  14x1+6x2-5x3+16x4≥u                                                         

       -15x1+17x2-7x3-6x4≥u                                 

                  25x1-6x2+5x3-5x4≥u                               

          18x1-9x2+4x3+5x4≥u                                  

         x1+x2+x3+x4=1                                            

          xj≥0  j=1,2,3,4                                                           

  : پائين ببريم داريمرا تا آنجاکه امکان دارد  برد بازيکن ستونی رياضیاميدچون مي خواهيم حد اکثر : از ديد بازيکن سطری

Min   W=V                                                               

                           14Y1-15Y2+25Y3+18Y4≤v                    

     6Y1+17Y2-6Y3-9Y4≤v                                        

                                                 -5Y1-7Y2+5Y3+4Y4≤v            

       16Y1-6Y2-5Y3+5Y4≤v                                             

             Y1+Y2+Y3+Y4=1                                                  

                      Yi≥0 i=1,2,3,4                                          
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و هر بازيكن اگر از سياست بهينه . تا سياست بهينه را بيابيم.اگر بازي نقطه تعادل نداشته باشد به روش باال عمل مي كنيم
  . سرپيچي كند به ضرر اوست

  . را بدست آوريمدو مدل باال همزاد هستند پس با حل يكي مي توانيم جواب بهينه هردو 

  
  :روش سيمپلكس براي متغير هاي كراندار

يك روش اين است كه با آن ها مثل . در بعضي از مدل هاي خطي بعضي از متغيرها داراي كران پايين يا باال هستند
كنيم زيرا ولي ما مي خواهيم اين محدوديت ها را به طور ضمني به كار ببريم يعني به جدول اضافه ن. محدوديت برخورد كنيم

  .حجم مدل زياد مي شود به همين جهت روش ويژه اي را براي حل اين گونه مدل ها ارائه مي دهيم

:
         
        

Maximize z cx
Subject to

Ax b
x uα

=

≤
≤ ≤

  

  وجود حد باال براي اين متغيرها چه چيزي را تغيير مي دهد؟

لي متغيرهايي كه كران باال دارند مقادير مقادير مثبت را در نظر مي گرفتيم و تنها قبال براي انجام تست نسبت در ستون لوال 
  .منفي ستون لوال نيز براي آن ها اهميت دارد

در روش سيمپلكس براي متغير هايي كه حد باال دارند و مي خواهيم جدول بعد را تشكيل دهيم بايد سه نكته را در نظر 
  :بگيريم

  .ها نبايد از حد باالي خود تجاوز كنند xiمقادير ) 1

  .)يمکنمحاسبه میتست نسبت را براي همين منظور کمينه . ( گوشه اي كه در آن جهت داريم نبايد بگذريماز نقطه ) 2

  .محدوديت هاي حد باالي ساير متغيرها را به طور ضمني رعايت كنيم) 3

x  يعنی. اگر متغيرها حد پايين داشتند بايد با يك تغيير متغير حد پايين را صفر كنيم =x- 0α′ را در مدل اعمال مي    ≤
0.لذا  .كنيم x u uα′ ′≤ ≤ − =                
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xبراي شروع بايد پايه مورد قبولي را داشته باشيم كه درشرط  u≤ توان از متغير نيز صدق كند براي رسيدن به اين هدف مي
  . هاي مصنوعي استفاده كرد

  :دي به پايه باشد براي تعيين خروجي از پايه محاسبه مي کنيمورو xjفرض كنيم 

Min{uj,t1,t2}                                                                                   

t1= min{b'i/a'ij | a'ij>o }                                                                                

t2= min{(b'i-uk)/a'ij | a'ij<o}                                                                       

و اين تغيير به خاطر اين است كه  اعمال مي شود  uj- x'j xj=شد در جدول تنها تغيير متغير   uj, Min{uj,t1,t2}اگر 
   .متغيرهاي غير پايه باز هم مقدارشان صفر باشد

  .انجام مي دهيم را باشد مثل گذشته عمليات چرخش لواليي   t1, Min{uj,t1,t2}اگر 

يا به حد باالی متغير ورودی به پايه  ي گوشه اي مورد نظر برسيمشود يعني قبل از اينكه به نقطه  t2, Min{uj,t1,t2}اگر 
پس در نهايت . xk=uk-x'k و نيز  xk=ukي رسد يعني  به حد بااليش م xkمثالً  .به حد باالي خود مي رسد برسيم متغير ديگري

را به حد باالي خودش  xkو مقدارش مثبت مي شود و ديگري کنيم پايه مي واردرا  xjدو كار در اين حالت انجام مي دهيم يكي 
  .به مثال زير توجه كنيد. را اعمال مي كنيم xk=uk-x'kمي رسانيم يعني 

  :مثال

  

Max   z=4x1+2x2+6x6                                                           

s.t           4x1-x2≤9                                                      

-x1+x2+2x3≤8                                                     

-3x1+x2+4x3≤12                                                  

1≤x1≤3,   0≤x2≤5  ,0≤x3≤2                                  

اعمال  هدف و آن را در محدوديت ها و تابع. را اعمال مي كنيم x'1=x1-1را صفر مي كنيم يعني تغيير  x1ابتدا حد متغير 
  .مي كنيم
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Max  z=4 x'1+2x2+6x3+4                                                                

S.T         4x'1-x2≤5                                                                              

-3x'1+x2+4x3≤15                                                                         

0≤x'1≤3 , 0≤x2≤5 , 0≤x3≤2                                         

  
S3 S2 S1 x3 x2 x'1 پايه  مقدار  
0  0  0  6-  2-  4-  4  Z 

0  

0  

1  

0  

1  

0  

1  

0  

0  

0  

2  

4  

1-  

1  

1  

4  

1-  

3-  

5  

9  

15  

S1 

S2  

S3 

x3 را ورودي به پايه در نظر مي گيريم و داريم:  

T1=min{9/2.15/4} = 3.75                                                        

                                           Min{ u3=2, t1=3.75 , t3=  }=u3=2∞    

 x3را از ستون مقدار كم كنيم و ستون  x3برابر ستون  u3كه براي اين منظور كافي است كه  x3=2- x'3پس تنها تغييرمان 
  . را در منفي ضرب كنيم

  
S3 S2 S1 x3 x2 x'1 پايه  مقدار  
0  0  0  6+  2-  4-  16  z 

0  

0  

1  

0  

1  

0  

1  

0  

0  

0  

2-  

4-  

1-  

1  

1  

4  

1-  

3-  

5  

5  

7  

S1 

S2 

S3 

x1  را ورودي به پايه در نظر مي گيريم و داريم 
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                             2 min{(5 ) / 1,(7 ) / 3}t = − ∞ − − ∞ − = ∞ ,  1 5 /4 1.25t = =                                      
min{ 1 2, 1 1.25, 2 } 1 1.25u t t t= = = ∞ = = 
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  . چرخش لواليي انجام مي دهيم بنابراين فقط عمليات
S3 S2 S1 x'3 x2  x1 پايه  مقدار  
0  0  1  6+  3-  6  21  z 

0  

0  

1  

0  

1  

0  

4/1  

4/1  

4/3  

0  

2-  

4-  

4/1 -  

4/3  

4/1  

1  

0  

0  

4/5  

4/25  

4/43  

x1 

S2 

S3 

x2 را ورودي به پايه در نظر مي گيريم و داريم:    

t1=min{25/3,43}=25/3    t2=(5/4-2)/(-1/4)=3 

min{u2=5,t1=25/3,3}=t2=3  

  .را وارد پايه كنيم x2را اعمال كنيم و x1=2- x'1   شده بايد تغيير t2,minو چون  
S3 S2 S1 x3 x2 x'1 پايه  مقدار  
0  0  2-  6+  0  12  30  z 

0  

0  

1  

0  

1  

0  

1-  

1  

1  

0  

2-  

4-  

1  

0  

0  

1-  

3-  

1-  

3  

4  

10  

x2 

S2 

S3 

  .يدوارد پايه مي شود و اين روش را خود ادامه ده s1حاال  
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  مدل حمل و نقل 
  

  :تعريف مدل حمل و نقل

اين مدل با وضعيتي سر و كار دارد كه يك كاال از نقاط . مدل حمل و نقل نوع خاصي از مسأله برنامه ريزي خطي است
  . ارسال مي شود) مثل توزيع كننده ها(به نقاط مقصد ) مثل كارخانه ها(توليد 

به هر مقصد است كه ضمن برقراري محدوديت هاي عرضه و نيازمنديهاي تقاضا هدف تعيين مقادير ارسالي از هر مبدأ 
در اين مدل فرض مي شود كه هزينه ي حمل و نقل در مسير معين نسبت مستقيم با تعداد . مجموع هزينه حمل و نقل را کمينه كند

ي به جز حمل و نقل مستقيم يک کاال در حالت كلي مدل حمل و نقل مي تواند به محيط هاي. واحدهاي ارسالي روي مسير دارد
نمونه اي از مدل حمل و نقل را در زيربه صورت . شامل موجودي زمان بندي استخدام و تخصيص نيروي انساني تعميم داده شود

  .ايميك جدول آورده
  

 

 

 

 

 

  ijCرا  j به متقاضي iهزينه ارسال يك واحد محصول از نقطه توليد . متقاضي وجود دارند 3عرضه كننده و  2در اين مثال 
ناميم كه در جدول اين اعداد، داخل مربع در گوشه ي سمت چپ نشان داده شده اند مثالً هزينه ي ارسال يك واحد محصول مي 

و در ستون هاي عرضه و تقاضا مقدار كل تقاضاي هر متقاضي و عرضه ي  c23=50برابر است با ) 3(به متقاضي ) 2(از نقطه توليد 
ل سؤال اين است كه چگونه توليد را بين اين متقاضيان توزيع كنيم تا هزينه ي حمل و حا. هر عرضه كننده نشان داده شده است

  . مسأله را به يك مدل برنامه ريزي خطي تبديل مي كنيم. نقل حداقل شود

ijx  : ميزان كاالي ارسالي از نقطه توليدi  به متقاضيj  

  
iS )1(متقاضي   )2(متقاضي   )3(متقاضي   )عرضه(  

  مقصد

 مبداء

100  
  )1(نقطه توليد   15    20    30  

      

250  
  )2(نقطه توليد   40    30    50  

      

350  90  180  80  jD )تقاضا(  
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2 3

1 1

.

1 , 2

1,2,3

0 1 , 2 & 1, 2,3

ij ij
i j

ij i
j

ij j
i

ij

Minimize z c x

x S i

x D j

x i j

= =

=

≤ =

≥ =

≥ = =

∑∑

∑

∑
  

اين يك مسئله ي متعادل است و ) 90+180+80=250+100( برابر اند  هاو تقاضا هامثال چون مجموع عرضهدر اين 
اگر مسأله متعادل نباشد بايد آن را به صورت يک جدول متعادل نوشت به اين ترتيب . بنابراين محدوديت ها به فرم تساوي هستند

زينه هاي صفر و ميزان تقاضاي اختالف عرضه و تقاضا به جدول اضافه  که اگر عرضه از تقاضا بيشتر بود يک ستون مجازي با ه
به  و عرضه  و ميزان عرضه اي برابر اختالف تقاضا هاجريمهدر صورت بيشتر بودن تقاضا از عرضه يک سطر با هزينه . مي شود 

  .جدول اضافه مي کنيم 

  :مسئله 

  
        

محدوديت است ولي اگر مسئله متعادل باشد از بين اين  m+nن مسئله داراي مقصد داريم بنابراي nمبدأ و  mدر حالت كلي 
m+n  محدوديت يكي زايد است يعنيm+n-1 در هر نقطه قابل قبول يكي از محدوديت ها تركيب . محدوديت مستقل داريم

بهينه هستيم براي اين منظور  xijما به دنبال پيدا كردن . محدوديت هاست و خود به خود به ناچار صادق  مي باشد خطي از ساير
براي پيدا كردن اين نقطه . گوشه اي قابل قبول شروع كنيم     ابتدا بايد از يك جواب قابل قبول يا به عبارت ديگر از يك نقطه

  . گوشه اي راه هاي متعددي وجود دارد كه آنها را توضيح خواهيم داد

  :روش گوشه ي شمال غربي
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  . شروع مي كند) x11متغير (غربي اين روش از خانه گوشه شمال 

به خانه ي انتخاب شده بزرگترين مقدار مجاز را از بين مقادير عرضه و تقاضايي که در سطر يا ستون اين  ) 1مرحله ي 
و سپس مقادير متناظر عرضه و تقاضا را با كم كردن ) يکي از دو عدد خواهد بود   minاين مقدار (خانه قرار دارد  تخصيص دهيد

  .ار داده شده متعادل كنيد مقد

بيشتري نمي تواند  سطر يا ستون با مقدار صفر را براي نشان دادن اين كه در آن سطر يا ستون تخصيص ) 2مرحله ي 
اگر سطر و ستون به طور هم زمان برابر صفر شوند تنها يكي را عالمت بزنيد و يك عرضه ي . بزنيد(*)  صورت بگيرد عالمت 

توجه کنيد خانه هايي که مشمول سطر يا ستون عالمت زده . را بدون عالمتگذاري باقي بگذاريد) ستون(ر صفر در سط) تقاضا(
  . شده اند ديگر مجاز به انتخاب شدن نيستند 

اگر دقيقاً يك سطر يا ستون عالمت نخورده باقي است توقف كنيد در غير اين صورت اگر يك ستون  ) 3مرحله ي 
 1سمت راست حركت كنيد و اگر يك سطر عالمت خورده است يك خانه پايين رفته و به مرحله  عالمت خورده است به خانه

  . برويد

  :مثا لي براي آشنايي بيشتر با اين روش ارائه مي دهيم  

 
a( خانه x11  مي باشد  100و عرضه  80را انتخاب مي کنيم اين خانه داراي تقاضاي .min  اين دو عدد)را به خانه  ) 80

  . خواهد بود  100- 80=20حال اين ستون داراي مقدار صفر و عرضه . مي دهيم اختصاص 
b(  ستون اول عالمت مي خورد و ما ديگر مجاز به انتخاب هيچ کدام از خانه هاي آن نيستيم .  
c(  پس به سمت راست حرکت مي کنيم يعني خانهx12  . دوباره عمليلت را تکرار مي کنيم تا فقط يک سطر يا ستون باقي

 .ند بما

  )حداقل ماتريس(روش حداقل هزينه 
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در اين روش با . روش كمترين هزينه با متمركز شدن روي ارزانترين مسير معموال يك جواب آغازين بهتر پيدا مي كند
شروع مي كنيم و به آن بيشترين ) در صورت منحصر به فرد نبودن يكي به دلخواه انتخاب مي شود ( تعيين خانه با كمترين هزينه 

در ادامه همواره به دنبال . سپس سطر يا ستوني را كه عرضه يا تقاضايش صادق شده عالمت مي زنيم. خصيص ممکن را ميدهيمت
با كمترين هزينه مي گرديم و فرآيند را ادامه مي دهيم تا اينكه در ) واقع در سطر يا ستون عالمت نخورده ( خانه عالمت نخورده 

  .المت نخورده داشته باشيمانتها دقيقاً يك سطر يا ستون ع

  :مثال

  
  

و بيشترين مقداري كه مي توان به آن تخصيص ) 15(كمترين ميزان هزينه را در جدول دارد ) 1،1(از بين خانه هاي جدول خانه
  . 100-80=20را صفر ميکنيم و در سطر يک مقدار عرضه را برابر  1است بنابراين مقدار تقاضا در ستون  80داد 

است به آن  20مي رويم و بيشترين تخصيص را كه برابر با ) 1،3(به سراغ خانه با كمترين هزينه ي عالمت نخورده يعني در ادامه  
توجه داشته .و اين كار را ادامه مي دهيم تا تنها يك سطر يا ستون باقي بماند. مي دهيم و مقدار عرضه وتقاضا را متعادل مي كنيم

در اين . زينه کمتر خانه اي را انتخاب مي کنيم که مشمول سطر يا ستون عالمت خورده نباشد باشيم که در بين خانه هايي با ه
 z=10900.روش داريم 

  

  :وش وگلر
  .جواب هاي بهتري نسبت به روش حداقل هزينه را توليد ميکند  بيشتر اوقات اين روش

* 
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يك جريمه با كم كردن كوچكترين هزينه عالمت نخورده، ) تقاضا(با عرضه ي  ) هر ستون(براي هر سطر  ) 1مرحله ي 
قدر مطلق تفاضل كمترين هزينه ها در يك (  .تعيين كنيد) ستون(از كوچكترين هزينه بعدي در همان سطر ) ستون(در آن سطر 

  )سطر 

اگر بزرگترين جريمه منحصر به فرد نباشد يكي  .سطر يا ستوني كه داراي بزرگترين جريمه است مشخص كنيد )2مرحله 
در سطر يا ستون انتخاب شده به متغيري كه داراي كمترين هزينه است بيشترين مقدار ممكن را  .به دلخواه انتخاب كنيد را

اگر يك سطر يا ستون به طور . اختصاص دهيد و عرضه و تقاضا را متعادل كنيد و سطر و ستون تكميل شده را عالمت بزنيد
صفر نسبت داده مي ) تقاضا(باقيمانده يك عرضه ) ستون(زده مي شود و به سطر همزمان تكميل شدند تنها يكي از آنها عالمت 

  . شود

  

  )3مرحله 

را ) ستون(اي آن سطر متغيرهاي پايه. اگر دقيقاً يك سطر يا ستون عالمت نخورده باقي مانده است توقف كنيد: الف 
  . خانه هاي عالمت نخورده آن قرار دهيد

  . يك برويددر غير اين صورت به مرحله : ب

  . براي آشنايي با اين روش مثال زير را ارائه مي دهيم

  : مثال

    
  25=15 -40 10=20 -30 20=30 -50   

5=15 -20  
      
  

80 

15 20  30  
100  

10=30 -
40  

40  30  50  
250  

 80  180  90   
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  .اي كمترين هزينه استدار) 1،1(داراي بيشترين جريمه است و در آن ستون خانه ي  1با  توجه به جدول ستون 
  

0  10=20 -30  20=30 -50   

10=20 -30  
  
    

80 

15  20 
  
    

20  

30  
20  

20=30 -50  40  30 50  
250  

 0  180  90   

  
  

0  30  50  
 

0 
      

80 

15  20 
      

20  

30  
0 

20=30 -50  40 30 
    

70  

50  
250  

 0  180  90   

  

  
  

0  30  0  
 

0 
  
    

80 

15 20 
  
    

20  

30  
0 

30  
40      

180  

30      
70  

50  
180 

 0  180  90   
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  .z=10700در اين  روش 

  :  روش راسل
محدوديت  هاي مدل همزاد به شكل . در اين روش ما از مدل همزاد استفاده مي كنيم و ابتدا مدل همزاد را مي نويسيم

ui+vj≤cij كه با استفاده از جدول ui  جريمه سطري وvj جريمه ستوني است .  
                                                                           ui+vj≤cij      

                 Cij=cij-(ui+vi)≥0                                          
ي اوليه مي باشد و معادالت محدوديت  همزاد شرط بهينگ cij ما xاوليه ضريب  سيمپلكساگر در سطر تابع هدف جدول 

اگر اين پايه وجود مي داشت به دنبال شرط . شود پايه بهينه مي شودولي ما به دنبال يافتن پايه قابل قبول هستيم cij≥0اند پس اگر 
هر سطر را بيشترين هزينه آن  uiبرآورد . را نداريم بايد آنها را برآورد كنيم vjو  uiما ابتدا اصال پايه نداريم پس . بهينگي بوديم

  . هر ستون را بيشترين هزينه آن ستون قرار مي دهيم viو برآورد  سطر
 cijرا به دست مي آوريم و به خانه با منفي ترين  Cijآن را به دست مي آوريم و براي هر خانه  ui,viبراي هر سطر و ستون 

حال مثالي را . تكرار مي كنيم سپس عرضه و تقاضا را متعادل مي كنيم و روش را دوباره از اول. بيشترين تخصيص را مي دهيم
  . ارائه مي دهيم و براي آن با روش هاي گفته شده يك جواب آغازين به دست مي آوريم

   :        مثال
    

is 
      

  
40  

   

30  20  
500  

 30   
  

40   
   

50 
300 

 20 40   
 

 

60  
400 

id 300  400  300   

  

اين جدول متعادل نمي باشد زيرا جمع عرضه ها و تقاضا ها برابر نمي باشند ابتدا بايد متعادلش كنيم يعني يك ستون اضافه 
  .  كه به آن عرضه موهومي گويند. كنيم با هزينه هاي صفر

  :روش گوشه شمال غربي
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is 
      

300→   

40  
  

200↓ 

30  20  0 
500  

 30   
 
200→ 

40   
 

100↓  
50 0  

300 

 20 40   
 

200→ 

60   
  

200  
0 

400 

id 300  400  300  200  
 

  

  

  

  

   :روش كمترين هزينه
     

is 
   

40  
   

30      
300  

20      
200  

0 
500  

 30   
   

300  

40   
   

50 0  
300 

    
300  

20     
100  

40   
 

0 
60   

    
0 

400 

id 300  400  300 200   

z=28000 
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در مرحله اول با سه خانه با هزينه صفر روبه رو . چون يك متغير پايه مقدار صفر گرفته است پس تباهيدگي رخ داده است
صفر مي  ،بنابر اين عرضه در ستون سه .را به آن تخصيص مي دهد 200مي شويم كه يكي را به دلخواه انتخاب مي كند و مقدار 

  . دهيمشود و بايد اين ستون را كنار بگذاريم و در بين بقيه به دنبال كمترين هزينه مي رويم و روش را ادامه مي 

  

  

  :روش و گل
                

is 
   

40  
   

30    
    

300  

20      
200  

0 
500  

 30   
   

300  
40   

   
50 0  

300 

    
300  

20     
100  

40   
 

0 
60   

    
0 

400 

id  300  400  300  200   

  

z=28000  

  .اختالف ساير ستونها تغييري ايجاد نمي شود زماني كه ستوني حذف مي شود در 
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   :روش راسل

  .را حساب ميکنيم ui+vj (-cij(را براي هر سطر و ستون محاسبه و سپس مقدار  vjو  uiابتدا 

  
 

40  40 60  0  is  

40  
 
-40   

40   
-50 

   

30    
-80      

20  -40   0 
500  

50  
 
-60 

30   
-50 

   

40   
-60   

50 -50 0  
300 

60  
 
-80 

 
300  

20  
-60 

   

40   
-60 

  

60  -60  
    

0 
100 

id 0  400  300  200   

 

 
 

40  40 60  0  is 

30  
 
-30   

40   
-40 

   

30    
-70  

300  
20  -30   0 

200  

50  
 
-60 

30   
-50 

   
40   

-60   
50 -50 0  

300 

60  
 
-80 

 
300  

20  
-60 

   

40   
-60 

  

60  -60 
    

0 
100 

id 0  400  0 200   
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40  40 60  0  is 

30  
 
-30   

40  
-40  

200   

30    
-70  

300  
20  -30   0 

0  

40 
 
-50 

30   
-40 

   
40   

-50   
50 -40 0  

300 

40  
 
-60 

 
300  

20  
-40 

   

40   
-40 

  

60  -40 
    

0 
100 

id 0  200  0 200   

 

30  40 60  0  is 

30  
 
-20   

40  
-40  

200   

30    
-70  

300  
20   

-30   
0 

0  

40  
 
-40 

30  
-40 

200  

40   
-50   

50  
-40 

0  
100 

40  
 
-50 

 
300  

20  
-40 

   

40   
-40 

  

60   
-40 

    

0 
100 

id 0  0  0 200   

 

30  40 60  0  is 

0  
 
10   

40  
-10  

200   

30    
-40  

300  
20  0   0 

0  

0  
 

0 
30  

0 
200  

40   
-10   

50 0   
100  

0  
0 

0  
 
-10 

 
300  

20  
0 

   

40   
0 

  

60  0 
 

100    

0 
0 

id 0  0  0 0   
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  .  z=2600مده در جدول نهايي يک جواب آغازين براي ما خواهد بود که در آن اعداد بدست آ

  جواب بهينه

براي مثال قبل که جواب آغازين از روش . بعد از اين كه يك جواب آغازين به دست آورديم به دنبال جواب بهينه هستيم
  .را حساب کنيم vjو uiبتدا بايد مقادير ا.راسل بدست آمده شروع، و طريقه ي بدست آوردن جواب بهينه را شرح ميدهيم 

را براي متغيرهاي پايه تشكيل مي دهيم اگر از جواب بهينه به دست آمده ي روشن راسل استفاده  c'ij=cij-(ui+vi)=0رابطه 
  : كنيم داريم

     c'12=30-(u1+v2)=0             c'13=20-(u1+v3)=0                            

   =40-(u2+v2)=0            c'24=0-(u2+v4)=0                             c'22      

c'31=20-(u3+v1)=0             c'34=0-(u3+v4)=0                                     

قرار مي ها را به دلخواه انتخاب كرده و مقدار صفر مي دهيم و بقيه رابه دست مي آوريم مثال در اين جا  vj ها يا uiيكي از 
 v1=10             v2=30              v3=20      V4=-10          u1=0. و بقيه را به دست مي آوريم u1=0دهيم 

         u2=10          u3=10       

  

غير  ها c'ijبراي خانه هاي غير پايه به دست مي آوريم اگر اين  c'ij=cij-(ui+vi)ها را با استفاده از رابطه   c'ijسپس
منفي داشتيم شرط بهينگي برقرار نبوده و بايد  c'ijمنفي بودند كه شرط بهينگي برنامه ريزي برقرار است، در غير اين صورت  اگر 

  .براي بهينه کردن جدول اقدام کنيم

c'ij=cij-(ui+vi)  

c'11=40- (0+10)=30  

c'21=30- (10+10)=10  

c'32=40- (10+30)= 0  
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c'23=50- (10+20)=20  

c'33=60- (10+20)=30 

c'14=0- (0-10)=10 

  .ها همه مثبت هستند پس اين جواب بهينه استc'ijمشاهده مي شود که 

حال براي بررسي جدولي که جواب پايه بهينه نباشد از جواب آغازين بدست آمده در روش گوشه ي شمال غربي استفاده 
  : مي کنيم

  

  :روش گوشه شمال غربي
     

is 
      

300→   

40  
  

200↓ 

30  20  0 
500  

 30   
 
200→ 

40   
 

100↓  
50 0  

300 

 20 40   
 

200→ 

60   
  

200  
0 

400 

id 300  400  300  200  
 

  :را محاسبه مي کنيم  vjو  uiمقادير  ،با استفاده از متغير هاي پايه

u1=0             u2=10        u3=20 

v1=40           v2=30        v3=40         v4=-20 

  :و براي متغير هاي غير پايه داريم 

c'13=20-(0+40)=-20 

c'14=0-(0-20)=20 
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c'21=30-(10+40)=-20 

c'24=0-(10-20)=10  

c'31=20-(20+40)=-40 

c'32=40-(20+30)=-10 

براي بهينه کردن جواب بايد يک متغير ورودي . چون همه ي مقادير بدست آمده غير منفي نشده اند پس جواب بهينه نيست
حفظ تعادل جدول و براي . ورودي است x31در اين مثال  .خانه ي مربوط به منفي ترين مقدار  ورودي ما است . انتخاب کنيم

براي متغير ورودي در جدول يک مسير بسته پيدا نموده که به يکي . تعيين متغير خروجي بايد برخي خانه ها افزايش يا کاهش يابند
  :  از اَشکال زير شبيه است

  

 

  

اشند در خانه ي ورودي در اين مسير بسته يکي از گوشه ها، خانه ي مربوط به متغير ورودي و بقيه ي خانه ها بايد پايه ب
  . قرار مي دهيم  +  و –به صورت يک در ميان  در بقيه و+ عالمت 

  
  

  

  

  

خانه هايي که از  را مقدار آن را انتخاب کرده و xijحال ازميان خانه هايي که داراي عالمت منفي هستند کمترين مقدار 
صفر  شود خروجي  آن xijخانه اي که مقدار . اضافه مي کنيم + خانه هاي داراي عالمت  هستند کم و به داراي عالمت منفي

در جدول پايه عنوان ب xij=0را با  بقيهپايه و و آنرا غير د يکي را به دلخواه انتخابوش xij=0خانه بيش از يک  در اگر .خواهد بود
  :پس از اعمال تغييرات جدول به شکل زير خواهد بود . است  200در اين مثال کمترين مقدار  .يم کنمي حفظ 

  0    20    30    40  
    200  +  300   -  
  0    50    40    30  
  100      +  200   -      
  0    60    40    20  

200   200     -      +  
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  :را براي خانه هاي غير پايه بدست مي آوريم  c'ijمي کنيم و مقدار  را دوباره حساب vjو  uiستفاده پايه ها مقادير +حال با ا

u1=0             u2=10        u3=-20 

v1=40           v2=30        v3=80         v4=20  

c'13=20-(0+80)=-60 

c'14=0-(0+20)=-20 

c'21=30-(10+40)=-20 

c'24=0-(10+20)=-30           

c'22=40-(10+30)=0 

c'32=40-(-20+30)=30 

x24 متغير ورودي است:  
  

  

  

  

  

  0    20    30    40  
    400  100  
  0    50    40    30  
  300      
  0    60    40    20  

200  0    200  

  0    20    30    40  
    400  100  
+  0   -  50    40    30  
  300      
 -  0    60    40    20  

200           +0    200  
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  :است  x34و خروجي  200کمترين مقدار منفي 
  

  

  

  

  

u1=0             u2=-30        u3=-20  

v1=40           v2=30        v3=80         v4=20  

c'13=20-(0+80)=-60 

c'14=0-(0+20)=-20 

c'21=30-(-30+40)=20 

c'22=40-(-30+30)=40           

c'32=40-(-20+30)=30 

c'34=0-(-20+20)=0 

  : است x13ورودي 
  

  

  

  

  

  .خواهد بود 100و کمترين مقدار  x11خروجي 

  0    20    30    40  
    400  100  
  0    50    40    30  

200  100      
  0    60    40    20  
  200    200  

  0    20    30   -  40  
  +  400  100  
  0    50    40    30  

200  100      
  0   -  60    40  +  20  
  200    200  
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u1=0             u2=30        u3=40 

v1=-20           v2=30        v3=20         v4=-30  

c'11=40-(0-20)=60 

c'14=0-(0-30)=30 

c'21=30-(30-20)=20 

c'22=40-(30+30)=40          

c'34=0-(40-30)=10  

c'32=40-(40+30)=-30 

x32ورودي است:  
  

  

  

  

  :است 100و کمترين مقدار  xijخروجي 

  0    20    30    40  
  100  400    
  0    50    40    30  

200  100      
  0    60    40    20  
  100    300  

  0  +  20   -  30    40  
  100  400    
  0    50    40    30  

200  100      
  0   -  60    40    20  
  100  +  300  
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u1=0             u2=30        u3=10, v1=10           v2=30        v3=20         v4=-30 

c'11=40-(0+10)=30, c'14=0-(0-30)=30 

c'21=30-(30+10)=-10, c'33=60-(10+20)=30           

c'22=40-(30+30)=-20, c'34=0-(10-30)=20  

x22  ورودي خواهد بود:  
  

  

  

  

  :است  100و کمترين مقدار  x23خروجي 

  
 0  20  30  40 
 300 200  
 0  50  40  30 

200  100  
 0  60  40  20 
  100 300 

u1=0             u2=10        u3=10 

v1=10           v2=30        v3=20         v4=-10 

  0    20    30    40  
  200  300    
  0    50    40    30  

200  100      
  0    60    40    20  
    100  300  

 0 + 20  - 30  40 
 200 300  
 0    - 50  40  30 

200 100 +  
 0  60  40  20 
  100 300 
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c'14=0-(0-10)=10 

c'11=40-(0+10)=30 

c'21=30-(10+10)=10  

c'23=50-(10+20)=20          

c'33=60-(10+20)=30  

c'34=0-(10-10)=0 

  .است  2600و مينيمم هزينه برابر . غير منفي هستند پس جدول نهايي بهينه خواهد بود c'ijشود که همه ي مشاهده مي 
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  تحليل حساسيت 

  :تحليل حساسيت براي متغير هاي غير اساسي : الف 

ر پايه باشد مربوط به متغير ها غي cij، اگر cijبراي اين مثال تجزيه تحليل حساسيت انجام مي دهيم براي بررسي تغييرات 
پايه تغيير نمي  c'ij≥0افزايش آن نا مطلوب است پس هر چه قدر كه افزايش يابد پايه تغيير نمي كند و كاهش آن تا زماني كه 

  .كند

 : كه مربوط به يك خانه غير پايه است داريم c11به طور مثال براي بررسي تغييرات 

  

     c'11=c11-10≥0        =>          c11≥0                            

  :تحيلي حساسيت براي متغير هاي اساسي :ب

αتغيير كند يعني برابر شود با  αبه اندازه  c12اگر  كه تغييرات ايجاد شده . ها تغيير مي كنند ui,viآنگاه بعضي از  +30
  . درصفحه بعد نشان داده شده است

u1=0             u2=10 -α       u3=10-α 

v1=10+α           v2=30+α        v3=20         v4=-10+α 

به آنها اضافه و كم نمي شود و چون مي خواهيم جدول بهينه باشد كافي است براي  αپايه ها مقدار صفر دارند پس 
  :باشند پس داريم c'ij≥0متغيرهاي غير پايه 

c'11=40-(0+10+α)=30-α 

c'14=0-(0-10+α)=10-α 

c'21=30-(10-α+10+α)=10 

c'23=50-(10-α+20)=20+α           

c'33=60-(10-α+20)=30+α  

c'34=0-(10-α-10+α)=0 
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  :و از آنجا نتيجه مي شود 

≤30                                          α  ≥0               =>              α 30 -  

≤10    α ≥0               =>                    α       10 -  

20+α ≥0              =>                   α ≥ -20    

30+α ≥0              =>                   α ≥ -30    

 c12≤40≥10.: داريمα ≤10        -20  ≥بنابراين

  : biدامنه تغييرات 

با اين تغيير . تبديل شود يعني عرضه يا ظرفيت تغيير کرده است β  +500تغيير پيدا كند و به  b1اگر در مثال گفته شده  
ما تقاضاي موهومي را تغيير  . ندپس با تغيير عرضه تقاضا نيز بايد تغيير ك. اين تغيير جنبه عملي ندارد. ديگر جدول متعادل نيست

تغيير  كند تقاطع سطر عرضه و ستون تقاضا پايه ) β+400(اگر فرض كنيم كه تقاضاي مشتري دوم هم به همان اندازه . مي دهيم
  : كاهش بايد داشته باشيم βافزايش يابد پايه تغيير  نمي كند و اگر  βمي باشد اگر 

 200+β≥0          =>           β≥-200                               

تقاطع آن ها خانه اول كه غير پايه است مي باشد اگر مجاز  β+300با تقاضاي  β+500اما اگر تقاطع پايه نباشد مثال 
. داشته باشيم يك جواب قابل قبول داريم ولي پايه نمي باشد و نمي توان شرط بهينگي را آزمون كرد βبوديم كه در خانه اول 

مي گذاريم و اين مستلزم است كه در جدول حلقه ي زير را  - βدر خانه اول نباشد پس در خانه اول  βاين ما مي خواهيم اين بنابر
  . داشته باشيم

  
  0    2

0  
  

β+
200  

3
0    

β -  

4
0  

        

  0    5
0  

  

300  

4
0  

  3
0  

        
  0    6

0  
  4

0  
  

β+300  

2
0  

    β -100    

  
  

β 500-  
  
  
  

300  
  
  
  
  

400 
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200                      300                     400                      β+300  

  

  : بايد داشته باشيم

    200+β≥0                                                                                    

  300+β≥0                  =>          -200≤β≤100                                  

 100-β≥0                                                                                       
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   شبكه

اگر كمان ها جهت داشته . گره ها را به هم مرتبط مي كنندشبكه مجموعه اي است از گره ها و كمان هايي كه برخي از اين 
  :مثال زير يک نمونه شبکه جهت دار است . باشند گوييم شبکه  جهت دار است

  

  

  

  

  

  
  :پيدا كردن کوتاهترين مسير مساله

  
 :نوشت  مدل رياضی زير را  شبکه باال مي توان در 10به گره  1يافتن کوتاهترين مسير از گره  براي

  
Min  z=  ΣΣ   cij xij =11x12+17x13+13x14+…+80x8,10+70x9,10  

s.t.      
 x12+x13+x14=1  

x12-x25=0 

. 

. 

. 
X59+ X69-x9, 10=0  

x7,10+x8, 10+x9, 10=1  
0≤xij≤1 

 =xij  ميزان جريان از گرهi  به گرهj   و=cij  مربوطه از گره  )هزينه(طولi  به گرهj   

. شوند گره هاي واسطه ناميده مي )ورودی دارند و هم کمان خروجیکمان  هم(دارند  هگره هايي که نه توليد و نه عرض 
مشاهده مي شود که مقدار سمت راست گره هاي واسطه صفر است زيرا ميزان جرياني که به گره وارد مي شود با ميزاني که از آن 

  .لحاظ مي شود واحد  1تقاضا نيز مقصد  هگر و براي واحد 1 عرضه ،براي گره مبداء. خارج مي شود برابر خواهد بود 
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ام  ijدر خانه ي . براي اين شبکه مي توان جدول زير را رسم کرد که به تعداد گره ها در جدول سطر و ستون خواهيم داشت 
ال هر مي باشد و هزينه انتقM   در مناطقي که کمان نداريم هزينه. نوشته مي شود  jبه گره  iعدد مربوط به کمان اتصال گره 

 . واحد كاال از هر گره به خودش برابر صفر خواهد بود 

 

  
                                             Supply 

2    M   M   M   M   M   M   13   17   11   0 

                    
1    M   M   M   M   M   24   M   M   0   M 

                    
1              30   M   0   M   M 

          
1                0       

  
1              0         

  

1            0           
  

1          0             
  

1        0               
  

1      0                 
  

1    0                   
  

<<Demand  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
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ذيل ر د که ميباشد روش دايکسترا يکی از آنها كه در يک شبکه راه حلهای ويژه وجود دارد  كوتاهترين مسيربرای يافتن 
  .آمده است

   (Dijkstra's Algorithm)روش 

  : مجموعه تقسيم مي كنيم زير 2را به  گرهها  در اين روش ابتدا كل مجموعه

سپس در هر تکرار .  هاشده حاوی بقيه گرهحاوی گره مبداء و زير مجموعه گره هاي حل ن گره هاي حل شدهزير مجموعه 
حل ما کامل شده  که آنگاه هنگامي كه مقصد به گره حل شده تبديل شودحداقل يک گره به گره هاي حل شده اضافه مکنيم تا 

  . است

 

 

پس بايد ببينيم س. )منظور طول از مبدا است نه طول خود كمان ( ابتدا بايد نزديكترين گره حل شده به گره حل نشده را بيابيم
. و آنرا از فهرست گره هاي حل نشده خارج و به فهرست گره هاي حل شده اضافه کنيم به مبدا نزديكتر است نشدهكدام گره حل 

ر نزديکتمبدا کدام يک از آنها به حل شده مرتبط هستند و  گره هايتوجه مي كنيم كه كدام گره هاي حل نشده مستقيما به آنگاه 
از فهرست گره هاي حل نشده خارج و به مقايسه، دو يا چند گره كمترين اندازه را داشته باشند همه آنها را  نگامه اگر در .است

  .مي كنيم فهرست گره هاي حل شده اضافه 
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  حل نشدههای مجموعه گرهحل شده             های مجموعه گره
}1                                         {{2,3,…,10}  

  11برابرست با  2 تا 1کوتاهترين فاصله گره  {10,…,3,4}                                       {1,2}
  13برابرست با  4 تا 1کوتاهترين فاصله گره  {{10,…,3,5}                                    {1,2,4}

  17برابرست با  3 تا 1صله گره کوتاهترين فا {{10,…,5,6}                                 {1,2,3,4}
  35 برابرست با 5 تا 1کوتاهترين فاصله گره  {{10,…,6,7}                               {1,2,3,4,5}

  39برابرست با  6تا  1کوتاهترين فاصله گره  {{7,8,9,10}                                   {6,…,1}
  69برابرست با  8تا  1کوتاهترين فاصله گره  {7,9,10}                               {6,8,…,1}

  79برابرست با  9تا  1کوتاهترين فاصله گره  {7,10}                             {6,8,9,…,1}
  145برابرست با  10تا  1کوتاهترين فاصله گره  {10}                                    {9,…,1}

{1,2,…,10}  
 .مي باشد 145را محاسبه كنيم كه  10تا  1گره  ضيحات باال مي توانيم طول كوتاهترين مسيربا توجه به تو

  :پيدا كردن طوالني ترين مسير مساله

  :روش پيدا كردن طوالني ترين مسير

  .با انجام حركت پيشرو زودترين زماني كه يك گره مي تواند اتفاق بيفتد را محاسبه كنيدابتدا  

بيشترين مقدار را اندازه مي . (مي باشد t 3 = 17است و زودترين زمان اتفاق گره t 2 = 11 گره زودترين زمان اتفاق 
  .)گيريم

فعاليت هايي كه در ) مسير بحراني ( حال خود مسير نيز مورد نياز است . مي باشد 167بنابراين اندازه طوالني ترين مسير 
  .مسير قرار مي گيرند فعاليت هاي بحراني هستند

 لیحركت پس رو براي هر گره مي خواهيم عددي را پيدا كنيم كه دير ترين زماني باشد كه مي تواند اتفاق بيفتد و در يك
  .پروژه دچار تاخير نگردد

  .عدد پيش رو كوچكتر باشداين عدد نمي تواند از . بگيريمدر حركت برگشت بايد كمترين اندازه را 

  
  :فعاليت هاي بحراني
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دو عدد گره انتهائی آن نيز "و " گره مبداء آن برابر دو عدد"که ) کمانی است بحرانيکمان (ی است فعاليت بحراني فعاليت
  .باشد مربوطه برابر با طول كمانهای آن کمان و ابتدايي گره اختالف عدد انتهاييو  باشند  "برابر

  . ندفعاليت هاي بحراني هست  10 – 9 – 5 – 3 – 1 واقع در مسير بنابراين فعاليت هاي

  .فعاليت هاي ديگر را فعاليت هاي دارای شناوري مي گوييم

 

  :شبكه كار نمارسم 

در صورت نياز . در اين جا فعاليت ها به شكل گره ها هستند و كمان ها روابط پيش  نيازي هستند كه در مساله آمده است
تا شبکه يک گره شروع و اضافه مي كنيم  پاياني را به جدولموهومی ) فعاليت(يک گره شروع و  موهومی) فعاليت(يک گره 

  .آن آمده است یشبكه كار نماو  ساخت خانه در صفحه بعد اطالعات يک پروژه .يک گره پايانی داشته باشد
  

  :رسم شبكه واقعه نما

عاليت ابتدا خروجي های گره ها را مشخص مي كنيم به اين صورت كه ف. ها گره داريم tبراي رسم شبكه واقعه نما به تعداد 
حال براي اتصال خروجي ها بايد به پيش نياز ها . مربوطه است خروجي آن گره مي دانيم  tهائی که زودترين زمان شروع آنها 

  .بهتر است حتي المقدور كمان ها يكديگر را قطع نكنند. نگاه كنيم
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Activity Description Predecessors Time 

A Excavation, pour footers -- 4 
B Lay foundation A 3 
C Frame and roof B 4 
D Lay drain tiles B 2 
E Sewer (floor) drains B 2 
F Install insulation C 4 
G Pour basement floor E 3 
H Rough plumbing, pipes E 4 
I Install windows F 3 
J Rough electrical wiring F 2 
K Install furnace, air conditioner C,G 5 
L Exterior brickwork I 6 
M Install plasterboard, mud, plaster J,H,K 8 
N Roof shingles, flashing L 3 
O Attach gutters, downspouts N 2 
P Grading D,O 3 
Q Lay subflooring M 4 
R Lay driveway, walks, landscape P 6 
S Finish carpentry Q 5 
T Kitchen cabinetry, sink, cabinetry Q 4 
U Bathroom cabinetry, fixtures Q 3 
V Painting (interior and exterior) T,U 6 
W Finish wood floors, lay carpet V,S 5 
X Final electrical, light fixtures V 3 

 :ی پروژه ساخت خانهشبكه كار نما

 

A B C 

D 
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حال با داشتن اين شبكه بايد طوالني ترين مسير را در آن پيدا كرده و بعد از آن . فعاليت يك كمان داريمبراي هر : نكته
  . كه روش آن قبال توضيح داده شد .  مسير بحراني را بيابيم 
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  :روش حداكثر جريانمساله 
          
  :روش حداكثر جريان        

  :در شکل ذيل  قرض کنيد که 

=t 4به گره  1ز گره ن جريان اميزا  

=xij از گره جريان ميزانi  به گرهj  

  .چون همان ميزان خارج شده دوباره وارد مي شود. نداريم tبا اضافه كردن كمان فرضي احتياجي به 

حداکثر جريان در مسير برابر است با حداقل ظرفيت کمانهای . با آزمون و خطا مسيری می يابيم که در آن جريان مثبت باشد 
هر جريانی که در نظر می گيريم ( اين مقدار را از عدد ابتدايي کمان کم و به عدد انتهايي آن اضافه می کنيم  .در مسير  موجود

اين مرحله را تکرار می کنيم تا آنجايي که هيچ . بايد جهت عکس آن را هم در نظر می گيريم تا امکان اصالح وجود داشته باشد 
که اين مربوط به . می توان از جريان با جهت عکس هم استفاده کرد . مقصد وجود نداشته باشد  مسير با جريان مثبت از مبدا به

زمانی است که هنوز می توان از مبدا جريان ارسال کرد اما از مسير های رفت نمی توان جريانی به مقصد رساند لذا از ظرفيتهای 
  . استفاده می کنيم ) عدد انتهايي هر کمان ( برعکس 

  .جريانهايي که به مقصد فرستاده می شود حداکثر جريانی که می تواند از شبکه عبور کند را نشان می دهد  مجموع
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  :مثال

Max z=t 

s.t    x12+x13=t 

x13+x23=x34 

x12=x23+x24 

x24+x34=t  

0≤xij≤uij 

  
ان مي دهد كه ما قادر به ارسال صفر شده است و اين نش 1براي گره  اكنون همه ظرفيت هايي كه در جهت مثبت قرار دارند

  .واحد مي باشد 9يعني  3+6پس ماكزيمم جريان در اين شبكه برابر  .نيستيم  1جريان ديگري از گره 

مبدا و مقصد در ( جدا كردن تمامي گره ها به دو گروه مجزا بطوريكه مبدا در يك گروه و مقصد در گروه ديگر باشد :برش
" ظرفيت برش" مجموعه ظرفيتهاي بر روي اين شاخه ها در جهت گره مبدا به مقصد . نمي شود برش ناميده ) يك گروه نيستند 

  . ناميده مي شود 
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 برش گروه  مبدأ گروه  مقصد  ظرفيت برش

9 
 
10 
 
19 
 
13 

2,3,4 
 
2,4 
 
3,4 
 
4 

1 
 
1,3 
 
1,2 
 

1,2,3 

A 
 
B 
 
C 
 
D 

                                      

  .حداكثر جريان در مساله برابر است با حداقل برش :قضيه

  .ولي اين قضيه براي شبكه های بزرگ قابل استفاده نيست لذا از روش سعي و خطا با امکان اصالح استفاده مي كنيم

  
  :كوتاهترين درخت گسترش

  ).شبكه جهت ندارد( ه هم مرتبط هستند ولي حلقه ندارد يك درخت يك شبكه است كه همه گره ها ب

  .براي حل درخت گسترش از هر جا كه بخواهيم مي توانيم شروع كنيم

حال از گره هاي وصل نشده آن گره اي را . پس از انتخاب يك گره به عنوان مبدا نزديكترين گره به آن را انتخاب مي كنيم
  .مي يابيم و اين كار را آنقدر ادامه مي دهيم تا همه گره ها وصل شوندكه به گره هاي وصل شده نزديك تر است 
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  ):در شبكه با كمان هاي ظرفيت دار ( مساله جريان با حداقل هزينه 

اگر شبكه داده شده پيچيده باشد مي توانيم از كمان هاي . براي حل اين شبكه ابتدا يك جواب پايه اوليه پيدا می كنيم
  .ممصنوعي استفاده كني

  .چه زماني يك كمان پايه تلقي مي شود؟ هر گاه متغيري به حد بااليش رسيد مي توانيم آن را متغير غير پايه كنيم

  :اگر

  

  

  

  

در اين مساله روی هر کمان دو عدد نوشته می شود که اولی نشان دهنده ظرفيت کمان و دومی بيان کننده هزينه ارسال يک 
  .د واحد از طريق کمان را نشان می ده

بنابراين با . برای حل چنين شبکه ای بايد ابتدا يک جواب پايه بيابيم  يک جواب پايه هميشه به صورت يک درخت است 
  .سعی و خطا يک جواب اوليه بدست می آوريم که عرضه و تقاضای مبدا و مقصد را برآورده کند 

5 

4 

3 

2 

1 

5,$3 

4,$1 

15,$4 
    

 
4,$2 

10,$6 

 
8,$2 

$2 , ∞  

8,$4 
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در صورت نياز می توان . در نظر می گيريم  Mه اين کمانها را در اين راستا می توان از کمانهای مصنوعی نيز استفاده کرد که هزين
  .نيز استفاده کرد 0از کمانهايي با اندازه 

  .حال بايد شرط بهينگی را در جواب بدست آمده بررسی کنيم 

  :در نظرمی گيريم و برای هر کمان قرار می دهيم yiبرای هر گره يک 

Cij=cij-yi+yj 

می توان به  y1=0ت بنابراين از روی معادالتی که برای هر کمان پايه می نويسيم و  قرار دادن صفر اس Cijبرای کمانهای پايه 
  . را بدست آورد  yiراحتی مقادير 

  :حال برای باقی کمانها دو حالت داريم

  کمانهای غير پايه که در حد باالی خود قرار دارند - 1
 کمانهای غير پايه با مقدار صفر - 2

باشد و برای کمانهای غير پايه با مقدار صفر شرط   Cij   0=>اال قرار دارند شرط بهينگی اين است کهبرای کمانهايي که در حد ب
هر کدام از کمانهايي که شرط بهينگی را نداشت می تواند به عنوان ورودی به پايه مورد .  Cij >= 0بهينگی اين است که  

  . استفاده قرار بگيرد 

  :مثال

  
اگر شبكه داده شده پيچيده باشد مي توانيم از كمان هاي . يك جواب پايه اوليه پيدا می كنيمبراي حل اين شبكه ابتدا 

  .مصنوعي استفاده كنيم

 .هر گاه متغيري به حد بااليش رسيد مي توانيم آن را متغير غير پايه كنيم
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مقدار صفر هم استفاده کرديم برای  پايه هستند در اينجا بايد توجه کنيد که از کمان پايه با 45و  34و  13و  12کمانهای 
                     Cij=cij-yi+yj=0:اين کمانها داريم

  :پس 

C12 = c12 - y1 + y2 = 4 + y2 = 0            y2 = -4 , y1 = 0 

C13 = c13 – y1 + y3  = 4 + y3 = 0                    y3 = -4 

y4 = -5 , y5= -7  

  اي غير پايه محاسبه مي كنيم ها را براي كمانه  Cijحال 

C24  =  2 – ( -4 ) - 5 =  1     

آن  C24يك كمان غير پايه است كه در حد باالي خود قرار دارد و شرط بهينگي براي آن اين است كه مقدار  24كمان 
راين براي يافتن جواب پايه بناب. بايد نامثبت باشد بنابراين اين كمان شرط بهينگي را ندارد و يك ورودي به پايه محسوب مي شود 

    :بوسيله كمانهاي ديگر اين كمبود را جبران مي كنيم داريم . تبديل كنيم  a-4را به  4 بعدي 
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 13ورودي به پايه و كمان  24است و بنابراين كمان    a = 2نمي تواند باشد حداكثر ميزان  8بيشتر از  13چون كمان 

  .خروجي از پايه مي شود

واب بدست آمده نيز شايط بهينه بودن را چك مي كنيم و ادامه مي دهيم تا آنجا كه جواب ما جواب بهينه براي دومين ج
  .باشد
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  نمونه سواالت امتحانی
  

24/12/76  
 :مسئله برنامه ريزي خطي زير را در نظر بگيريد - 1

0
..

≥
≤
=

X
bAXts
CXZMax

 

  
منطقه قابل قبول و مقدار بهينه تابع هدف مسئله جديد چه مي اگر يکي از محدوديت هاي مسئله فوق را حذف کنيم در مورد 

  توان گفت؟
اين امر در  .ها همگي صفر يا منفي است در يکي از جداول روش سيمپلکس ضريب يکي از متغيرها در تمام محدوديت - 2

  مورد منطقه قابل قبول و مقدار بهينه تابع هدف چه اطالعاتي به ما مي دهد؟
سپس دامنه هاي تغييرات . و جواب بهينه مسئله زير را بدون استفاده از روش سيمپلکس بدست آوريد مقدار بهينه تابع هدف - 3

 .در تابع هدف و مقدار سمت راست محدوديت سوم را بطوريکه پايه بهينه تغيير نکند ، تعيين کنيد 2Xضريب 
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مقدار سمت  1bدر تابع هدف و  1X، ضريب 1Cرا در نظر بگيريد و سپس دامنه تغييرات  مسئله زير و جدول بهينه آن - 4
 .راست اولين محدوديت را بطوريکه پايه بهينه تغيير نکند بدست آوريد
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S3  1a  S1  X4  X3  X2  X1 پايه  مقدار  
0  3+M 1  0  6  5  0  64  Z  

0  
0  
1  

0  
1  
0  

0.5  
0.5-  
0.5  

0  
1  
0  

0.5-  
3.5  
3.5  

1.5  
0.5  
7.5  

1  
0  
0  

5  
13  
30  

X1 
X4 
S3  
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  .متغيير کمبود اولين محدوديت مي باشد1Sدر جدول فوق 
 5براي اين منظور . مي باشد Bواحد ويتامين  12و حداقل  Aتامين واحد وي 21در يک مسئله رژيم غذائي نياز به حداقل  - 5

مدل خطي مسئله مزبور با هدف حداقل کردن . نوع ماده غذائي موجود است که خصوصيات هر کدام در زير آمده است
ه سواالت ذيل با توجه به اطالعات داده شده ب. هزينه مواد غذائي و همچنين اطالعات حل کامپيوتري آن نيز داده شده است

  .سواالت متصل از هم مي باشند. پاسخ دهيد
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               jX= به واحد مربوطه  jميزان استفاده از غذاي 
  

  ماده غذائي  1  2  3  4  5
  در هر واحد غذا Aويتامين   1  0  1  1  2
  در هر واحد غذا B ويتامين  0  1  2  1  1

  هزينه هر واحد غذا به تومان  20  20  31  11  12
  
  

  :جواب بهينه 
141,9,3,0 **

5
*
4

*
3

*
2

*
1 ====== ZXXXXX  

                                                       10= و     شبه قيمت محدوديت دوم        1= شبه قيمت محدوديت اول 
  
  
  حدود مقادير سمت راست        

  محدوديتحد   قدار فعليم  حد باال
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  پائيني
24  21  12  1  
21  12  10.5  2  

  
  

  حدود ضرائب تابع هدف
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  )هزينه تقليل يافته(رها در سطر تابع هدف جدول بهينهيضرائب متغ

  

5X  4X  3X  2X  1X  
0  0  10  10  19  

  
اگر بدون توجه به خصوصيات ماده غذائي نوع دو يک واحد ار آن مورد نياز باشد در اينصورت مقدار بهينه تابع هدف چه  - الف

  مقدار تغيير مي کند؟
  تغيير خواهيم داشت؟تومان شود در مقدار بهينه تابع هدف چه مقدار  5اگر قيمت خريد هر واحد غذاي نوع يک ،  -ب
را به قيمت هر  Bواحد ويتامين  4واحد افزايش يابد و يک داروخانه محلي حاضر باشد که  16به  12از  Bاگر نياز به ويتامين  - ج

  تومان بفروشد ، آيا قبول اين پيشنهاد اقتصادي است؟چرا؟ 15واحد 
  باشد آنگاه مقدار بهينه تابع هدف چه مقدار مي شود؟ Bمين واحد ويتا 14و حداقل  Aواحد ويتامين  18اگر نياز به حداقل  - د
  اگر قيمت مواد غذائي بصورت زير باشد آنگاه مقدار بهينه تابع هدف چه مقدار مي شود؟ - ه
  

  ماده غذائي  1  2  3  4  5
  قيمت جديد هر واحد  25  30  28  10  14

  متغيير  حد پائين  مقدار فعلي  حد باال

∞+  20  1  1X  
∞+  20  10  2X  
∞+  31  21  3X  

12  11  6  4X  
22  12  11  5X  
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  مسئله فوق حداقل چند نقطه گوشه اي دارد؟ - و
  

چرخ در  100خط اول چرخ توليد مي کند و ظرفيت آن . خط مونتاژ است 4سائل ورزشي داراي يک کارخانه توليد و - 6
خط سوم . زنجير در يک روز کاري است 80خط دوم زنجير توليد مي کند و ظرفيت آن .کاري است) شيفت(يک روز

توليد مي کند که نياز به يک دوچرخه توليد مي کند که نياز به يک زنجير و دو چرخ دارد و باالخره خط چهارم سه چرخه 
نفر  3،  2،  1،  1براي توليد هر واحد از محصول خود به ترتيب به ) مونتاژ(اين خطوط توليد. زنجير و سه چرخ دارد

واحد پولي است  9و قيمت هر سه چرخه  6قيمت هر دوچرخه . نفر کارگر است 120کارگر نياز دارند و کارخانه داراي 
يا به  واحد در بازار مي توان فروخت و 1.8توليد شده را به قيمت يک واحد و هر چرخ را به قيمت و به عالوه هر زنجير 
برنامه توليد اين کارخانه را براي کسب حداکثر درآمد . واحد پولي مي توان از بازار خريد 2و  1.5ترتيب به قيمت هاي 

 .بصورت يک برنامه خطي فرموله کنيد

  
23/12/73  

  .در ابتداي هر سوال ، صحيح يا غلط بودن آنرا مشخص کنيد با نوشتن ص يا غ - 1
  .نمره دارد - 0.5هر جواب درست يک نمره و هر جواب غلط 

اگر در جواب پايه غير بهينه فعلي مقدار يکي از متغييرها پايه صفر باشد انجام عمليات چرخش لوالئي در آن جدول  -
  .مقدار تابع هدف را تغيير نمي دهد

XXاگر  - ,
XXمتغيير مثبت در  m+1دو جواب پايه قابل قبول و مجاور باشند حداکثر  ) ,

تعداد  M. وجود دارد )
 .محدوديت ها مي باشد

 .اگر يک مسئله برنامه ريزي خطي داراي جواب بهينه باشد منطقه قابل قبول آن محدود است -

 .مواره قابل شمارش استتعداد جوابهاي بهينه هر برنامه خطي ه -

بطور کلي ، مقدار حداقل . اگر در عمليات چرخش لوالئي حداقل نسبت صفر گردد مقدار تابع هدف تغيير نمي کند -
 .نسبت ، ميزان تغيير تابع هدف را مشخص مي کند با رابطه يک واحد به يک واحد

لکس همزاد عنصر چرخش لوالئي همواره در روش سيمپلکس اوليه عنصر چرخش لوالئي همواره مثبت و در روش سيمپ -
 .منفي است

 .اگر در عمليات چرخش لوالئي ، سطر لوال يگانه باشد مقدار تابع هدف تغيير مي کند -

 .اگر در يک مدل خطي سمت راست يکي از محدوديتها يک واحد افزايش يابد منطقه قابل قبول آن بزرگتر مي گردد -

 .يري از پايه خارج شود در مرحله بعد اين متغيير وارد پايه نخواهد شداگر در يکي از مراحل روش سيمپلکس متغي -

 .در روش سيمپلکس اگر سطر لوال يگانه نباشد انجام چرخش سبب تباهيدگي مي شود -

 .در روش سيمپلکس اوليه حداقل نسبت تضمين مي کند که قابل قبول بودن جواب حفظ شود -
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بزرگ استفاده مي شود که پايه اوليه قابل قبول در دسترس Mله اي يا در حل برنامه هاي خطي هنگامي از روش دو مرح -
 .نباشد

 .اگر در يک جدول سيمپلکس ضرايب متغييري در تمام محدوديت ها غير مثبت باشد منطقه قابل قبول نامحدود است -

ه محدود داشته رابطه همزادي وجود داشته باشد در صورتي که هر يک از آنها جواب بهين Dو P اگر بين مسائل خطي -
 .باشد ديگري نيز دارد

 .در يک مدل خطي اگر يکي از محدوديتها را حذف کنيم منطقه قابل قبول بزرگتر مي شود -

 .بهينه مسئله اوليه تباهيده نباشد جواب بهينه مسئله همزاد آن يگانه است) هاي(اگر جواب -

 .اگر يک برنامه خطي غيرممکن باشد همزاد آن نامحدود است -

 .برنامه خطي غير ممکن باشد همزاد آن نا محدود استاگر يک  -
-  
 : مي توان جواب بهينه محدود داشت  ′bبه  bرود با تغيير  Z→∞−اگر در يک برنامه خطي  -
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 مسئله زير و جواب ناقص آن داده شده است  - 2
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6X  5X  4X  X3  X2 X1  پایه  مقدار  
M-1/4  1/4  M-1/4  0  b  a  -25/4  -Z 
-7/4  7/4  5/4  0  -1  1  5/4  X1  
5/4  C  -3/4  1  1  0  5/4  X2  

  
تنها با توجه . متغيير مازاد و مصنوعي محدوديت دوم است 6Xو  5Xدوديت اول و متغيير مصنوعي مح 4Xدر جدول فوق 

  .در صورت حل مجدد نمره اي نمي گيريد. به جدول فوق به سواالت پاسخ دهيد
  برابر است با      چرا؟ aمقدار  - الف
  برابر است با       چرا؟ bمقدار  -ب
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  برابر است با       چرا؟ cمقدار  - ج
  شبه قيمت محدوديت دوم برابر است با     چرا؟ - د
  .همزاد مسئله زير را مقابل آن بنويسيد - 3
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  .مي بايست حداکثر گردد در زير داده شده است) سود(جدول اوليه و بهينه مسئله اي که تابع هدف آن - 4
  

  جدول اوليه
 

S3  S2  S1  X4  X3  X2 X1  پایه  مقدار  
      -50  -30  -14  -8  0  Z 

    1  16  10  2  1  800  S1  

  1    5  4  2  1.5  1000  S2  

1      2  1  0.6  0.5  340  S3 

 
                            

 
 
 
 
 
 

 جدول بهينه         

   
S3  S2  S1  X4  X3  X2 X1  پایه  مقدار  
  2  5  40  28      6000  Z 
  -1  15  19  11  1    200  X2  

  2  -2  -22  -12    1  400  X1  

1  -0.4  0.1  1.6  0.4      20  S3 
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123در جداول فوق  ,, SSS  مي باشند 3و2و1متغييرهاي کمبود محدوديتهاي.  
  چيست؟ 3Cبراي اينکه انجام فعاليت سوم زيان نداشته باشد حداقل  - الف
  چيست؟ 2Cکه انجام فعاليت دوم ادامه يابد حداقل براي اين -ب
  انجام فعاليتهاي اول و دوم امکان پذير است؟ 1bقطعي نباشد ، براي چه مقادير  1bاگر ميزان  - ج
  با صرفه است؟ 1bت چهار واحد هزينه گردد ، آيا افزايش مي بايس 1bاگر براي هر واحد افزايش  - د
هر واحدش ، چهار واحد از منبع يک ، چهار واحد از منبع دو و يک واحد از منبع سه الزم باشد ، 5Xاگر فعاليت جديد  - م

  باشد تا انجام آن با صرفه باشد؟ ، چه مقدار5Cضريبش در تابع هدف ، 
12,44اگر - ن 12 == CC  گردد آيا پايه بهينه تغيير مي کند؟چرا؟ 
 
 
  
  .بزرگ حل کنيد Mمسئله زير را به روش - 5
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uXمربوط است به يک مسئله با متغييرهاي محدود شده  ذيلجدول - 6 . تابع هدف آن مي بايست حداکثر گرددکه  0≥≥
  .يک تکرار عمليات سيمپلکس محدود شده را انجام دهيد
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  حد باال  10 10  10  20  20 20
  پايه

X6 X5 X4 X3 X2 X1 
 مقدار
 

-4  5    3      50  Z 

1  0    2  1    8  X2  

-2  -1    -2    1  6  X1  

-1  3  1  -3      12  X4 

 
بزرگ ، متوسط و کوچک توليد مي کند که سود خالص هر واحد از آنها به  يک توليد کننده ، کارائي را در سه اندازه - 7

اين توليد کننده سه مرکز توليد دارد که اين کاالها را توليد مي کند و ظرفيت اين . دالر مي باشد 9و  10،  12ترتيب 
توليد اين کاالها نياز به . باشدمي ) بدون توجه به اندازه کاال(واحد توليد در هر روز  275و  750،  550مراکز به ترتيب 

گالن آب خنک کننده  9و  17،  21آب خنک کننده دارد و هر واحد از توليدات بزرگ ، متوسط و کوچک به ترتيب 
سياست شرکت . کوچک مي باشد 450متوسط و  900بزرگ ،  700تقاضاي روزانه براي اين کاالها در بازار . نياز دارند

چه مقدار از هر اندازه در هر مرکز توليد . توليد به ظرفيت مرکز توليد در همه مراکز برابر باشند بر اين است که نسبت تعداد
 .مدل خطي اين مسئله را بنويسيد ولي حل نکنيد. گردد تا سود شرکت حداکثر گردد

  
  

  71بهار 
αβاز دو منبع  Bو  Aکارخانه اي براي توليد دو نوع محصول  - 1 از منابع  Aميزان استفاده محصول . ه مي کنداستفاد,

αβ αβاز منابع  Bهمچنين ميزان استفاده محصول . واحد مي باشد 3و  2به ترتيب  , . واحد است 4و  3به ترتيب  ,
αβميزان منابع موجود   C، محصول جانبي ديگري بنام  Bحين توليد محصول  در. واحد مي باشد 24و  16به ترتيب  ,

مي تواند در بازار به فروش برسد ولي  Cبوجود مي آيد که هزينه اضافه توليدي در بر ندارد ، اگرچه قسمتي از محصول 
ي دالر م 3و  10،  4در بازار به ترتيب  Cو  Bو  Aقيمت فروش هر واحد از محصوالت . باقيمانده آن بايد تخريب شود

را  Cواحد محصول  5پيش بيني مي شود که تنها . دالر مي باشد C 2همچنين هزينه تخريب هر واحد محصول . باشد
. به دست مي آيد Cواحد محصول جانبي  B  ،2همچنين به ازاي توليد هر واحد محصول . مي توان در بازار فروخت

مد حاصله ماکزيمم شود ، اين مسئله را بصورت يک مي باشد بطوريکه در آ Bو  Aمسئله تعيين ميزان توليد محصول 
  .برنامه خطي فرموله کنيد

کارخانه اي که يک نوع محصول توليد مي کند مي خواهد برنامه توليد چهار هفته آينده اين محصول را برنامه ريزي  - 2
تقاضاهاي . الر مي باشدد 15دالر و در هفته سوم و چهارم  10کند ، هزينه توليد هر واحد محصول در هفته اول و دوم 

واحد بوده که بايد بوسيله  800و  900،  700،  300موجود براي اين محصول در بازاردر چهار هفته آينده به ترتيب 
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واحد در هفته مي باشد ، بعالوه کارخانه مي تواند در  700ظرفيت توليدي کارخانه حداکثر . کارخانه برآورده شود
واحد افزايش  200ن اضافه کار به کارگران کارخانه اين ظرفيت رت در هر هفته به ميزان اثناي هفته دوم و سوم با داد

دالر افزايش يابد ، همچنين هزينه  5دهد، ولي دادن اضافه کاري باعث مي شود که هزينه توليد هر واحد محصول اضافي 
يزي توليد است بطوريکه کل هزينه دالر در هفته مي باشد ، هدف کارخانه برنامه ر 3انبار کردن هر واحد محصول 

 .مينيمم شود ، اين مسئله را به صورت يک برنامه خطي فرموله کنيد
 
 :برنامه خطي زير را در نظر بگيريد - 3
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  .رنامه فوق را به روش سيمپلکس ب متغييرهاي محدود شده حل کنيدب- الف
421اگر محدوديت دوم مسئله به جاي  -ب ≤+− XX  521به صورت ≤+− XX  در آيد ، بدون حل مجدد مسئله

  .ميزان تابع هدف را براي مسئله فوق محاسبه کنيد" الف"و به کمک جدول بهينه قسمت 
  :زير را که بصورت جدول اوليه داده شده است را در نظر بگيريد) مينيمم(برنامه خطي- 4
  

V1  X4  X3  X2  X1 هپاي  مقدار  
0  0  0  2  -1  0  Z−  
0 
1  

0 
-1  

1 
0  

1 
1  

1 
-1  

4 
2  

X3 
V1  

  
 :بعد از حل توسط روش سيمپلکس ، تابلو نهائي زير بدست آمده ست. متغيير مصنوعي است 1Vکه در آن 

 
V1  X4  X3  X2  X1 پايه  مقدار  
-2  2  0  0  1  -4  Z−  
-1 
1  

1 
-1  

1 
0  

0 
1  

2 
-1  

2 
2  

X3 
X2  
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چقدر باشد که پايه بهينه تغيير نکند ، در حدود دامنه چه تغييراتي در پايه رخ مي  2Xدامنه تغييرات ضريب متغيير  - الف
  .دهد
حدود دامنه چه تغييراتي در  دامنه تغييرات سمت راست محدوديت دوم را به نحوي که پايه تغيير نکند را پيدا کنيد ، در -ب

 .پايه رخ مي دهد

  
123از سه ماشين  Cو  Bو  Aکارخانه اي براي توليد سه نوع محصول  - 5 ,, mmm  استفاده مي کند ، هدف کارخانه تعيين

، از هر سه  Aبراي توليد محصول . ميزان توليد هر محصول است بطوريکه در آمد حاصل از فروش محصوالت ماکزيمم شود
123ماشين  ,, mmm  استفاده مي شود ، در توليد محصولB  13فقط از ماشينهاي ,mm  استفاده مي شود و در توليد محصول

C  12از ماشينهاي ,mm قيمت فروش هر واحد محصول . استفاده مي شودA  وB  وC  دالر مي  5و  2 ، 4در بازار به ترتيب
  :باشد ، کارخانه مسئله فوق را بصورت زير فرموله کرده است

  

  
123که در آن  ,, XXX ميزان توليد محصولA  وB  وC  بوده و ضرائب سمت راست محدوديتها نشان دهنده ظرفيت

123کاري ماشينهاي   ,, mmmحل مسئله فوق و همچنين حدود تغييرات ضرايب  کامپيوتر نتايج. بر حسب دقيقه مي باشد
  :تابع هدف و سمت راست را بصورت زير ارائه داده است 

 
 

230,100,0: جواب بهينه  321 === XXX  
 Max Z=1350: مقدار بهينه 

 
  1براي محدوديت اول  : شبه قيمت 

  2براي محدوديت دوم               
  0براي محدوديت سوم               

 
  - 1X   3براي فعاليت: زينه تقليل يافته ه

  2X  0براي فعاليت                     
  3X   0براي فعاليت                    
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  سمت راستحدود تغييرات ضرائب 
  

  
  
  
  

  
  تابع هدفحدود تغييرات ضرائب 

  
  

 
  .اب دهيدبا استفاده از اطالعات فوق به سواالت زير جو

دالر کاهش يابد ، جواب بهينه و در آمد حاصله کارخانه چگونه  4در بازار به  Cاگر قيمت فروش هر واحد محصول  - الف
  .تغيير مي کند

12فرض کنيد که اين امر ممکن است که ظرفيت توليدي فقط يکي از ماشينهاي -ب , mm  3ياm دقيقه  10ازه را به اند
  .افزايش داد ، کدام ماشين را براي اين تغيير ظرفيت پيشنهاي مي کنيد؟ توضيح دهيد

توليد خواهد نمود؟  Aدالر افزايش يابد ، آيا کارخانه از محصول  6در بازار به  Aاگر قيمت فروش هر واحد محصول  - ج
  .توضيح دهيد

دقيقه افزايش داد ، آيا کارخانه  200دالر به اندازه  250را مي توان با هزينه اي برابر با  2mفرض کنيد که ظرفيت ماشين  - د
  .اين کار را انجام خواهد داد؟ توضيح دهيد

  
  

  :سئوالت تستي-6
  :استفاده مي شود که ) فاز دو –فاز يک (براي حل يک مسئله برنامه ريزي خطي در صورتي از روش  - 1

 باشد     ) زرگب(مسئله پيچيده - الف

 هيچ جواب پايه امکان پذير اوليه اي در دسترس نباشد - ب 

  محدوديتها  حد پائيني  مقدار کنوني  حد باالئي
455  430  230  1  
860  460  410  2  
∞  450  400  3  

  متغیر  حد پائيني  مقدار کنوني  حد باالئي
7  4  ∞ -  X1 

10  2  0  X2  

∞  5  3  X3  
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 باشد   Maxتابع هدف بصورت  -ج 

  باشد Minتابع هدف بصورت  -د 
مسئله اي را مي توان به دو صورت فرموله کرد ، هر دو مدل حاصله ، برنامه ريزي خطي و از نظر بيان مشابه هستند ، مدل اول  -2

محدوديت است ، از نظر حجم محاسبات  100متغيير و  1000محدوديت است ، و مدل دوم داراي  1000يير و متغ 100داراي 
  :معموال 
 مدل اول بهتر است - الف

 مدل دوم بهتر است  -ب

 تفاوتي با هم ندارند - ج

 تاثير عواملي نظير ضرايب تابع هدف و محدوديتها بيش از تعداد متغييرها و محدوديتهاست- د

 :برنامه ريزي خطي ، حداکثر تعداد جوابهاي پايه برابر است با در يک  - 3

 تعداد محدوديتها    - الف

 تعداد متغييرها -ب

 حاصل ضرب تعداد محدوديتها در تعداد متغييرها  - ج

  هيچکدام-د 
در تمامي در يکي از مراحل حل مسئله برنامه ريزي خطي در جدول سيمپلکس ، مقادير مربوط به ضرايب يکي از متغييرها  - 4

  :سطرهاي مربوط به محدوديتها همگي صفر يا منفي هستند ، اين رويداد نشانگر آن است که 
 مسئله داراي جواب نامتناهي است- الف

 ناحيه امکانپذير نا محدود است ولي ممکن است جواب بهينه محدود باشد -ب

  تعداد جوابهاي بهنه مسئله بي نهايت است-مسئله امکان ناپذير است  د- ج
و بيشترين مقدار  A  ،7بر روي  fناحيه امکانپذير مربوط به يک برنامه ريزي رياضي باشد ئ بيشترين مقدار تابع  Aاگر  - 5

  :Aبر روي ناحيه  f+gباشد ، بيشترين مقدار تابع  A  ،5بر روي  gتابع 
 است  5حتما بزرگتر يا مساوي - الف

 است  7حتما بزرگتر يا مساوي - ب 

 است  12مساوي  حتما کوچکتر يا-ج 

  هيچکدام- د  
  :ابزار تست نسبت تضمين مي کند کهدر روش سيمپلکس  - 6

 در جدول بعدي مقدار تابع هدف حتما بهبود يابد- الف

 در جدول بعدي امکان پذيري جواب حفظ شود- ب 

 در جدول بعدي مقدار تابع هدف کاهش نيابد- ج

 هيچکدام-د 
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 :فرم مينيمم است ، افزايش يک محدوديت به محدوديتهاي اين مسئله در يک مسئله برنامه ريزي خطي تابع هدف به  - 7

 تغييري در جواب بهينه نمي دهد- الف

 جواب بهينه را کاهش نمي دهد-ب

 جواب بهينه را افزايش نمي دهد- ج

 هيچکدام- د

را در ميان  در يک مرحله از روش سيمپلکس وارد کردن متغيير غير پايه اي که ضريب آن در تابع هدف بيشترين مقدار - 8
  :ضرايب تابع هدف داراست به پايه ، باعث مي شود که 

 بيشترين افزايش ممکنه در تابع هدف ايجاد مي شود- الف

 امکانپذيري در جدول بعدي حفظ مي شود-ب

 مقدار تابع هدف حتما افزايش مي يابد - ج

  هيچکدام- د
  
  
  
  
  
  

77/9/30 
  
بزرگ حل کرده ايم و فرض کنيد جدول زير جدول  Mين مسئله را به روش ا. مسئله برنامه ريزي خطي زير را در نظر بگيريد - 1

45متغير مازاد محدوديت دوم و 1S بهينه ناقص مسئله فوق است که در آن  , XX  متغيرهاي مصنوعي محدوديت هاي دوم و سوم
 .است
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  اکثر کردن تابع هدفنه با حديجدول به
 

X5 X4  S1  X3  X2 X1  پایه  مقدار  
M+1.625  M-1.125  d  0  0  0  c  Z 

    -1/8      1  a  X3  

    -1/2    1    b  X2  

    1/2  1      5  X1 

  
  

  .سياست بهينه و مقدار بهينه تابع هدف را تعيين کنيد - الف
  .محدوديت هاي فعال را تعيين کنيد -ب
  .همچنين شبه قيمت سوم را. کنيدشبه قيمت اولين محدوديت را تعيين  - ج
  .را تعيين کنيد dمقدار  - د
  .در جدول بهينه را تعيين کنيد4Xضريب  - ه
12دامنه تغييرات  - و ,cbرا بطوريکه پايه بهينه تغيير نکند بدست آوريد.  

در تابع  12داراي ضريب  4Xاگر فعاليت جديد - ز















=

1
3
2

4.A  در محدوديتها باشد آيا انجام اين فعاليت توصيه مي شود ؟

 .اگر بلي مقدار بهينه تابع هدف چه مقدار بهبود مي يابد
 
  

يک شرکت فروشنده محصوالت غذائي ، مواد اوليه خود را از عمده فروشان تهيه و از مخلوط کردن آنها سه محصول تعيين  - 2
. تومان مي باشد C 1000تومان و غذاي  2000کيلوئي  Bتومان ، غذاي  1500کيلوئي  Aقيمت فروش غذاي . مي کند

 .ساير اطالعات مربوطه در جدول زير آمده است
 

  
ميلي (Cويتامين 

  )گرم در کيلو
واحد (Aويتامين 

ميزان فروش در ماه به   درصد پروتئين  )در کيلوگرم
  نوع محصول  کيلو گرم

300  200  10  1000  A 
600  1000  10  1500  B  
500  300  2  4000  C  
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 .چهار ماده اوليه در توليد اين غذاها به کار مي رود که اطالعات آنها در جدول زير آمده است

ويتامين 
C) ميلي

  )گرم

ويتامين 
A) واحد در

  )کيلو

درصد 
  پروتئين

هزينه هر 
کيلو به 
  تومان

  ماده اوليه

مخلوط   350  20  100  50
  پروتئيني

  Aپودر ويتامين   425  0  40000  0
  Cپودر ويتامين   450  0  0  5000
  الياف گياهي  25  1  20  10

 
  .مدل خطي اين مسئله را بنويسيد. اين شرکت از هر ماده اوليه چه مقدار در ماه تهيه نمايد تا سود خود را حداکثر نمايد

که پايه بهينه تغيير  طوريه ب ها ciها و  biامنه تغييراتهمچنين د. مسئله زير را به روش سيمپلکس تجديد نظر شده حل کنيد - 3
  .نکند بدست آوريد
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  Windowsدر محيط  GAMSآشنايي نرم افزار 
    

  مقدمه 
GAMS يک زبان برنامه نويسي مدل سازي با قابليت باال مي باشد از GAMS  براي حل مسائل برنامه ريزي خطي(LP) , برنامه

  .استفاده مي شود... و  (MIP)عدد صحيح مختلط  برنامه ريزي, (NLP)يزي غير خطي ر
  .قابل اجرا مي باشد Unixو  Dos ,Windowsاين نرم افزار در محيط هاي 

  
   GAMS برنامه نويسي با نرم افزار

گزينه  Fileاز منوي . باز مي شودپس از نصب اين برنامه بر روي کامپيوتر با کليک کردن بر روي آيکون ان اين زبان مدل سازي 
New آن را درهر جايي که بخواهيم با پسوند , را کليک کرده تا يک صفحه باز شود و با ايجاد اين صفحهGAMS  ذخيره مي
  .نماييم

  .نظرتان را به نکات زير جلب مي کنيم GAMSقبل از توضيح چگونگي برنامه نويسي در 
 .داردحروف بزرگ و کوچک تفاوتي ن GMSبراي  .1

در هنگام تخصيص پارامترهاي دو انديسه و  Tabاستفاده مي شودو از کليد  Enterبراي رفتن به خط بعدي از کليد  .2
 .بيشتر استفاده مي شود

  
  GAMSبرخي از دستورات نرم افزار 

  Setsدستور 
اين انديس ها هم مي تواند بصورت . اين دستور براي معرفي تمام انديس هايي که در معادالت مدل استفاده مي شود؛ بکار مي رود

  .مورد استفاده قرار گيرد) حروف(عددي و هم بصورت عبارتي صرف 
  نمونه

sets 
i           /1,2/  
j         /a,b,c/ 
k        /1*7/ ; 

  .را مي پذيرد 7... و  2و1مقادير  kو   a,b,cمقادير   j, 2و1مقادير   iفوق بيان مي کند که  Sets بخش
  

   Parameters دستور
البته بايد هر مقدار از انديس بردار . اين دستور پارامترهايي چون بردارهاي ثابت معلوم ومقاديرشان را تعريف مي کند GAMSدر 

  .معرفي شده است  Setsتعلق گيرد که اين انديس در بخش
  

  نمونه
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parameters 
C(i)      /1 2,2 3/ 
B(j)      /a 1,b -2,c 4/ ; 

 Tableدستور 
تعريف مي شود براي رفتن از يک درايه ماتريس به درايه ديگر در همان سطر از کليد  Tableماتريس ضرايب با  GAMS در

Tabe استفاده مي شود.  
  نمونه

table 
a(i,j) )                   فني(توضيحي براي ضرايب تکنولوژيکي   
         a       b       c 
1        -4      2       0 
2        3       -1      -7 
; 

  .الزم است Tableبراي وارد کردن چندين ماتريس همان تعداد . فقط يک ماتريس مي توان وارد کرد Tableدر دستور 
  

   Variablesدستور تعريف متغيرها 
متغيرهاي  و  Positive Variablesمتغيرهاي نامنفي با عنوان . مجهوالت مساله را تعريف مي کنيم Variablesدر بخش

و  Binary variablesمعرفي مي شوند ومتغيرهايي که تنها مقادير صفر ويک مي گيرند با    Negative Variablesنامثبت 
  .نمايش داده مي شوند Integer Variablesمتغيرهاي عدد صحيح با 

  نمونه
variables Z target function 
positive variables 
x(j) غيرهاي نامنفي                   توضيحي براي مت           
binary variables 
y(i) توضيحي براي متغيرهاي باينري                      
; 

   Equationsدستور تعريف معادالت 
معادالت و نا معادالت نعريف مي شوند بدين ترتيب که ابتدا تابع يا توابع هدف و محدوديت ها نام گذاري مي , در اين دستور

و بدنبال شان محدوديت به .. بنابراين ابتدا نام معادله و سپس دو نقطه . را وارد برنامه مي کنيم معادالت , از نام گذاري بعد. شود
  .طور جبري تعريف مي شود

  نمونه
equation 
obj 
constraint(i) 
constraint(j) ; 
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obj..         تعريف جبري تابع هدف ; 

constraint(i)..     وديتتعريف جبري محد    ; 

constraint(j)..    تعريف جبري محدوديت         ; 
  .براي تعريف جبري تابع هدف و محدوديت ها به صورت زير عمل مي نماييم

  
  عالئم رياضي GAMSتعريف در 

=e= =  
=l=  ≤  
=g=  ≥  

Sum(j,c(j)*x(j))  ∑
j

jj xc  

Prod(j,c(j)*x(j))  ∏
j

jj xc  

Sum((i,j,k),x(i,j,k))$(ordj<>ordi)  jix
i j k

ijk ≠∑∑∑ ,  

  
بدين معني که با متغيرهاي کراندار سروکار داشته . مي توان براي متغيرها حدود پايين و باال تعريف نمود GAMSدر نرم افزار 

  .ده از توضيحات فوق نوشت و هم از دستورات زير استفاده نمودباشيم که هم مي توان آنها را با استفا
x.lo('1')=2;                               21 ≥x  
x.up('2')=8;   82 ≤x  
s.up('j')=5;   5≤js  

  
   Scalarدستور 

  .ده مي شوداين دستور براي تعريف مقادير ثابت استفا
  
  

  نمونه
scalar 
w1 /0.9/ 
w2 /0.1/ 
; 

  .را بخود مي گيرد 0.1مقدار ثابت  W2و  0.9مقدار ثابت  W1دستور فوق به اين معني است که 
  

   Modelدستور 
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  .در اين دستور نام مدل و محدوديت ها و تابع هدفي که بايد در نظر گرفته شودمي آيد
1نمونه  

Model   OPT1 /all/; 
  .در نظر گرفته و تمامي معادالت و نامعادالت شامل تابع هدف و محدوديت ها رادر بر مي گيرد OPT1ور نام مدل را اين دست
  2نمونه

Model OPT2 /obj1,constraint1,constraint3/; 
  .قرار دارد را در نظر مي گيرد/ / در نظرگرفته و فقط معادالتي که نام شان در بين  OPT2اين دستور نام مدل 

مي توان چندين مدل با تابع هدف هاي مختلف و محدوديت هاي متفاوت تعريف  GAMSوچه داشته باشيد که در يک برنامه ت
  .که کمي چند توضيح داده مي شود؛ بکار برد Solveولي به ازاي هر مدل بايد يک نام و يک دستور. و حل نمود

  
   Solveدستور 

  .را مشخص مي نمايد... بودن و  NLPبودن و يا  LPابع هدف و نوع مدل ماکزيمم سازي و مي نيمم سازي ت, اين دستور
  نمونه

solve OPT1 using lp minimizing Z; 
که در کتابخانه برنامه حاضر است به منظور مينيمم  LPرا با استفاده از OPT1دستور فوق به کامپيوتر اعالم مي کند که مدل 

  .حل نمايد  Zسازي تابع هدف 
  

   Displayدستور 
  .اين دستور اختياري بوده و در انتهاي برنامه نوشته مي شود تا مقادير يک متغير و شبه قيمت ها را به طور خالصه نمايش دهد

  نمونه
display x.l,x.m ; 

براي اجراي برنامه مي . برنامه نويسي وحل نمود GAMSبر اساس آنچه گفته شد مي توان مدل هاي ساخته شده را به راحتي در
  .استفاده نمود Runگزينه   Fileو يا منوي   F9ن از کليد توا
  

  .برنامه نويسي و حل مي گردد ،اکنون دو مساله در اين قسمت مدل سازي
  

  :1مساله 
قلع از هفت نوع آلياژ موجود در بازار با ترکيبات % 40روي و % 50, سرب% 10واحد آلياژي با ترکيب  10به منظور ساختن  

  . ر جدول زير استفاده مي شودمختلف ارائه شده د
هزينه ها حداقل , از کداميک از آلياژهاي موجود در بازار بايستي در توليد آلياژ جديد استفاده شود تا ضمن تهيه آلياژ مورد نياز

  .گردد
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  اسم آلياژ      
  نوع فلز

 
A  B   

C  D  E  F  G  

  50  10  10  60  40  20  30  سرب% 
  40  30  10  30  50  30  30  روي% 

  10  60  80  10  10  50  40  لعق% 
  69  43  41  60  58  73  76  قيمت واحد

   
  :حل

ix  : ميزان استفاده از آلياژ نوعi  به واحد مربوطه در يک واحد ازآلياژ مورد نياز   
 

GBAix
xxx
xxx
xxx

xxx
ST

xxxZMin

i

GBA

GBA

GBA

GBA

GBA

,...,,,0
4.01.0...5.04.0
5.04.0...3.03.0
1.05.0...2.03.0

1...
.

69...7376

=≥

=+++

=+++
=+++

=+++

+++=

 

 
  GAMSبرنامه نوشته شده در 

sets 
i  mount of use /A,B,C,D,E,F,G/ 
j               /1*4/ 
; 
parameter 
c(i)  /A 76,B 73,C 58,D 60,E 41,F 43,G 69/ 
b(j)  /1 1,2 0.1,3 0.5,4 0.4/ 
; 
TABLE 
a(j,i) 
         A       B       C       D       E       F       G 
1        1       1       1       1       1       1       1 
2        0.3     0.2     0.4     0.6     0.1     0.1     0.5 
3        0.3     0.3     0.5     0.3     0.1     0.3     0.4 
4        0.4     0.5     0.1     0.1     0.8     0.6     0.1 
; 
variables  z  function target 
positive variables 
x(i); 
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equation 
obj 
constraint(j) 
; 
obj..z=e=sum(i, c(i)*x(i); 

constraint(j)..sum(i,a(j,i)*x(i))=e=b(j); 
model opt1 /all/; 
solve opt1 using lp minimizing z; 
display x.l ,x.m; 

  
 گزارش حاصل از نرم افزار

  
GAMS Rev 143  Intel/MS Windows                          08/19/06 15:12:20 Page 1 
G e n e r a l   A l g e b r a i c   M o d e l i n g   S y s t e m 
C o m p i l a t i o n 
 
 
   1  sets 
   2  i  mount of use /A,B,C,D,E,F,G/ 
   3  j               /1*4/ 
   4  ; 
   5  parameter 
   6  c(i)  /A 76,B 73,C 58,D 60,E 41,F 43,G 69/ 
   7  b(j)  /1 1,2 0.1,3 0.5,4 0.4/ 
   8  ; 
   9  TABLE 
  10  a(j,i) 
  11           A       B       C       D       E       F       G 
  12  1        1       1       1       1       1       1       1 
  13  2        0.3     0.2     0.4     0.6     0.1     0.1     0.5 
  14  3        0.3     0.3     0.5     0.3     0.1     0.3     0.4 
  15  4        0.4     0.5     0.1     0.1     0.8     0.6     0.1 
  16  ; 
  17  variables z  function target 
  18  positive variables 
  19  x(i); 
  20  equation 
  21  obj 
  22  constraint(j) 
  23  ; 
  24  obj..z=e=sum(i, c(i)*x(i)); 
  25  constraint(j)..sum(i,a(j,i)*x(i))=e=b(j); 
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  26  model opt1 /all/; 
  27  solve opt1 using lp minimizing z; 
  28  display x.l ,x.m; 
 
 
COMPILATION TIME     =        0.030 SECONDS      3 Mb  WIN220-143 Jul 27, 2005 
 
GAMS Rev 143  Intel/MS Windows                          08/19/06 15:12:20 Page 2 
G e n e r a l   A l g e b r a i c   M o d e l i n g   S y s t e m 
Equation Listing    SOLVE opt1 Using LP From line 27 
 
 
---- obj  =E= 
 
obj..  z - 76*x(A) - 73*x(B) - 58*x(C) - 60*x(D) - 41*x(E) - 43*x(F) - 69*x(G) 
      =E= 0 ; (LHS = 0) 
 
 
---- constraint  =E= 
 
constraint(1)..  x(A) + x(B) + x(C) + x(D) + x(E) + x(F) + x(G) =E= 1 ; 
 
      (LHS = 0, INFES = 1 ***) 
 
constraint(2)..  0.3*x(A) + 0.2*x(B) + 0.4*x(C) + 0.6*x(D) + 0.1*x(E) + 0.1*x(F) 
 
      + 0.5*x(G) =E= 0.1 ; (LHS = 0, INFES = 0.1 ***) 
 
constraint(3)..  0.3*x(A) + 0.3*x(B) + 0.5*x(C) + 0.3*x(D) + 0.1*x(E) + 0.3*x(F) 
 
      + 0.4*x(G) =E= 0.5 ; (LHS = 0, INFES = 0.5 ***) 
 
REMAINING ENTRY SKIPPED 
 
GAMS Rev 143  Intel/MS Windows                          08/19/06 15:12:20 Page 3 
G e n e r a l   A l g e b r a i c   M o d e l i n g   S y s t e m 
Column Listing      SOLVE opt1 Using LP From line 27 
 
 
---- z  function target 
 
z 
                (.LO, .L, .UP = -INF, 0, +INF) 
        1       obj 
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---- x 
 
x(A) 
                (.LO, .L, .UP = 0, 0, +INF) 
      -76       obj 
        1       constraint(1) 
        0.3     constraint(2) 
        0.3     constraint(3) 
        0.4     constraint(4) 
 
x(B) 
                (.LO, .L, .UP = 0, 0, +INF) 
      -73       obj 
        1       constraint(1) 
        0.2     constraint(2) 
        0.3     constraint(3) 
        0.5     constraint(4) 
 
x(C) 
                (.LO, .L, .UP = 0, 0, +INF) 
      -58       obj 
        1       constraint(1) 
        0.4     constraint(2) 
        0.5     constraint(3) 
        0.1     constraint(4) 
 
REMAINING 4 ENTRIES SKIPPED 
 
GAMS Rev 143  Intel/MS Windows                          08/19/06 15:12:20 Page 4 
G e n e r a l   A l g e b r a i c   M o d e l i n g   S y s t e m 
Model Statistics    SOLVE opt1 Using LP From line 27 
 
 
MODEL STATISTICS 
 
BLOCKS OF EQUATIONS           2     SINGLE EQUATIONS            5 
BLOCKS OF VARIABLES           2     SINGLE VARIABLES            8 
NON ZERO ELEMENTS            36 
 
 
GENERATION TIME      =        0.100 SECONDS      4 Mb  WIN220-143 Jul 27, 2005 
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EXECUTION TIME       =        0.120 SECONDS      4 Mb  WIN220-143 Jul 27, 2005 
 
GAMS Rev 143  Intel/MS Windows                          08/19/06 15:12:20 Page 5 
G e n e r a l   A l g e b r a i c   M o d e l i n g   S y s t e m 
Solution Report     SOLVE opt1 Using LP From line 27 
 
 
               S O L V E      S U M M A R Y 
 
     MODEL   opt1                OBJECTIVE  z 
     TYPE    LP                  DIRECTION  MINIMIZE 
     SOLVER  CPLEX               FROM LINE  27 
 
**** SOLVER STATUS     1 NORMAL COMPLETION 
**** MODEL STATUS      4 INFEASIBLE 
**** OBJECTIVE VALUE                0.2400 
 
 RESOURCE USAGE, LIMIT          0.070      1000.000 
 ITERATION COUNT, LIMIT         3         10000 
 
GAMS/Cplex    Aug  1, 2005 WIN.CP.NA 22.0 029.032.041.VIS For Cplex 9.1 
Cplex 9.1.2, GAMS Link 29 
 
Dual infeasible or unbounded. Switching to primal to aid diagnosis. 
Model has been proven infeasible. 
 
                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
 
---- EQU obj             .         .         .        1.000 
 
---- EQU constraint 
 
     LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
 
1     1.000     1.000     1.000    -0.080 
2     0.100     0.220     0.100    -1.000 INFES 
3     0.500     0.380     0.500     1.000 INFES 
4     0.400     0.400     0.400    -0.200 
 
                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
 
---- VAR z              -INF      0.240     +INF       . 
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  z  function target 
 
---- VAR x 
 
     LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
 
A      .                       .        +INF      0.160 
B      .                       .        +INF      0.080 
C      .                     0.400     +INF       . 
D      .                       .        +INF      0.400 
E      .                        .        +INF      0.240 
F      .                      0.600     +INF       . 
G      .                       .        +INF      0.200 
 
 
**** REPORT SUMMARY :        0     NONOPT 
                             2 INFEASIBLE (INFES) 
                    SUM      0.240 
                    MAX      0.120 
                    MEAN     0.120 
                             0  UNBOUNDED 
GAMS Rev 143  Intel/MS Windows                          08/19/06 15:12:20 Page 6 
G e n e r a l   A l g e b r a i c   M o d e l i n g   S y s t e m 
E x e c u t i o n 
 
 
----     28 VARIABLE x.L 
 
C 0.400,    F 0.600 
 
 
----     28 VARIABLE x.M 
 
A 0.160,    B 0.080,    D 0.400,    E 0.240,    G 0.200 
 
 
 
EXECUTION TIME       =        0.010 SECONDS      3 Mb  WIN220-143 Jul 27, 2005 
 
 
USER: GAMS Development Corporation, Washington, DC   G871201/0000CA-ANY 
      Free Demo,  202-342-0180,  sales@gams.com,  www.gams.com   DC0000 
 

 

mailto:sales@gams.com
http://www.gams.com
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  :2مساله
ه با توجه ظرفيت توليد ماهانه در ساعات عادي کارخان. مدير توليد يک کارخانه درصدد برنامه ريزي براي چهار ماه آينده مي باشد

فرض کنيد . واحد مي باشد 500همچنين ظرفيت توليد در ساعت اضافه کاري در طول ماه . واحد است 2000به سوابق گذشته 
  .که موجودي در ابتداي دوره صفر باشد

از ميزان محصول مورد ني. تومان است 15و 10هزينه توليد هر واحد محصول در ساعات عادي و اضافه کاري به ترتيب معادل 
  .جهت پاسخگويي به قراردادهاي فروش بسته شده به شرح ذيل است

  
  محصول مورد تقاضا  ماه
1  
2  
3  
4  

1800  
2100  
2400  
3000  

  
, مديريت مي خواهد پايان ماه چهارم. تومان مي باشد  2هزينه نگهداري هر واحد محصول موجود در انبار در آخر هر ماه 

 .ماهانه اين کارخانه را به گونه اي تعيين کنيد که کل هزينه حداقل گردد برنامه توليد. موجودي او به صفر برسد

  
  :حل 
ix : تعداد توليد در ساعات عادي در ماهi  ام  
iy  : تعداد توليد در ساعات اضافه کاري در ماهi  ام  
is : ابتداي ماه تعداد کاالي موجود درi  ام  

0
,0,0,0

500
2000

.
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 GAMSبرنامه نوشته شده در 
sets 
i /1*4/ 
; 
parameters 
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D(i) /1 1800,2 2100,3 2400,4 3000/ 
; 
variables  z function target 
positive variables 
x(i) 
y(i) 
s(i); 
equation 
obj 
constraintA(i) 
constraintE(i) 
constraint(i) 
; 
obj..z=e= 10*sum(i,x(i))+15*sum(i,y(i))+2*sum(i,s(i)); 
constraintA(i)..x(i)=l=2000; 
constraintE(i)..y(i)=l=500; 
constraint(i)..s(i+1)=e=x(i)+y(i)+s(i)-D(i); 
s.up('1')=0; 
model opt2 /all/; 
solve opt2 using lp minimizing z; 
 

  گزارش حاصل از نرم افزار
 
GAMS Rev 143  Intel/MS Windows                          08/19/06 20:25:27 Page 1 
G e n e r a l   A l g e b r a i c   M o d e l i n g   S y s t e m 
C o m p i l a t i o n 
 
 
   1  sets 
   2  i /1*4/ 
   3  ; 
   4  parameters 
   5  D(i) /1 1800,2 2100,3 2400,4 3000/ 
   6  ; 
   7  variables  z function target 
   8  positive variables 
   9  x(i) 
  10  y(i) 
  11  s(i); 
  12  equation 
  13  obj 
  14  constraintA(i) 
  15  constraintE(i) 
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  16  constraint(i) 
  17  ; 
  18  obj..z=e= 10*sum(i,x(i))+15*sum(i,y(i))+2*sum(i,s(i)); 
  19  constraintA(i)..x(i)=l=2000; 
  20  constraintE(i)..y(i)=l=500; 
  21  constraint(i)..s(i+1)=e=x(i)+y(i)+s(i)-D(i); 
  22  s.up('1')=0; 
  23  model opt2 /all/; 
  24  solve opt2 using lp minimizing z; 
 
 
COMPILATION TIME     =        0.040 SECONDS      3 Mb  WIN220-143 Jul 27, 2005 
 
GAMS Rev 143  Intel/MS Windows                          08/19/06 20:25:27 Page 2 
G e n e r a l   A l g e b r a i c   M o d e l i n g   S y s t e m 
Equation Listing    SOLVE opt2 Using LP From line 24 
 
 
---- obj  =E= 
 
obj..  z - 10*x(1) - 10*x(2) - 10*x(3) - 10*x(4) - 15*y(1) - 15*y(2) - 15*y(3) 
 
      - 15*y(4) - 2*s(1) - 2*s(2) - 2*s(3) - 2*s(4) =E= 0 ; (LHS = 0) 
 
 
---- constraintA  =L= 
 
constraintA(1)..  x(1) =L= 2000 ; (LHS = 0) 
 
constraintA(2)..  x(2) =L= 2000 ; (LHS = 0) 
 
constraintA(3)..  x(3) =L= 2000 ; (LHS = 0) 
 
REMAINING ENTRY SKIPPED 
 
 
---- constraintE  =L= 
 
constraintE(1)..  y(1) =L= 500 ; (LHS = 0) 
 
constraintE(2)..  y(2) =L= 500 ; (LHS = 0) 
 
constraintE(3)..  y(3) =L= 500 ; (LHS = 0) 
 



  I)(تحقيق در عمليات

        
 

 

   2012/ 09/ 20                          123 محمد سعید صباغ

REMAINING ENTRY SKIPPED 
 
 
---- constraint  =E= 
 
constraint(1)..  - x(1) - y(1) - s(1) + s(2) =E= -1800 ; 
 
      (LHS = 0, INFES = 1800 ***) 
 
constraint(2)..  - x(2) - y(2) - s(2) + s(3) =E= -2100 ; 
 
      (LHS = 0, INFES = 2100 ***) 
 
constraint(3)..  - x(3) - y(3) - s(3) + s(4) =E= -2400 ; 
 
      (LHS = 0, INFES = 2400 ***) 
 
REMAINING ENTRY SKIPPED 
 
 
GAMS Rev 143  Intel/MS Windows                          08/19/06 20:25:27 Page 3 
G e n e r a l   A l g e b r a i c   M o d e l i n g   S y s t e m 
Column Listing      SOLVE opt2 Using LP From line 24 
 
 
---- z  function target 
 
z 
                (.LO, .L, .UP = -INF, 0, +INF) 
        1       obj 
 
 
---- x 
 
x(1) 
                (.LO, .L, .UP = 0, 0, +INF) 
      -10       obj 
        1       constraintA(1) 
       -1       constraint(1) 
 
x(2) 
                (.LO, .L, .UP = 0, 0, +INF) 
      -10       obj 
        1       constraintA(2) 
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       -1       constraint(2) 
 
x(3) 
                (.LO, .L, .UP = 0, 0, +INF) 
      -10       obj 
        1       constraintA(3) 
       -1       constraint(3) 
 
REMAINING ENTRY SKIPPED 
 
---- y 
 
y(1) 
                (.LO, .L, .UP = 0, 0, +INF) 
      -15       obj 
        1       constraintE(1) 
       -1       constraint(1) 
 
y(2) 
                (.LO, .L, .UP = 0, 0, +INF) 
      -15       obj 
        1       constraintE(2) 
       -1       constraint(2) 
 
y(3) 
                (.LO, .L, .UP = 0, 0, +INF) 
      -15       obj 
        1       constraintE(3) 
       -1       constraint(3) 
 
REMAINING ENTRY SKIPPED 
 
---- s 
 
s(1) 
                (.LO, .L, .UP = 0, 0, 0) 
       -2       obj 
       -1       constraint(1) 
 
s(2) 
                (.LO, .L, .UP = 0, 0, +INF) 
       -2       obj 
        1       constraint(1) 
       -1       constraint(2) 
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s(3) 
                (.LO, .L, .UP = 0, 0, +INF) 
       -2       obj 
        1       constraint(2) 
       -1       constraint(3) 
 
REMAINING ENTRY SKIPPED 
 
GAMS Rev 143  Intel/MS Windows                          08/19/06 20:25:27 Page 4 
G e n e r a l   A l g e b r a i c   M o d e l i n g   S y s t e m 
Model Statistics    SOLVE opt2 Using LP From line 24 
 
 
MODEL STATISTICS 
 
BLOCKS OF EQUATIONS           4     SINGLE EQUATIONS           13 
BLOCKS OF VARIABLES           4     SINGLE VARIABLES           13 
NON ZERO ELEMENTS            36 
 
 
GENERATION TIME      =        0.060 SECONDS      4 Mb  WIN220-143 Jul 27, 2005 
 
 
EXECUTION TIME       =        0.070 SECONDS      4 Mb  WIN220-143 Jul 27, 2005 
 
GAMS Rev 143  Intel/MS Windows                          08/19/06 20:25:27 Page 5 
G e n e r a l   A l g e b r a i c   M o d e l i n g   S y s t e m 
Solution Report     SOLVE opt2 Using LP From line 24 
 
 
               S O L V E      S U M M A R Y 
 
     MODEL   opt2                OBJECTIVE  z 
     TYPE    LP                  DIRECTION  MINIMIZE 
     SOLVER  CPLEX               FROM LINE  24 
 
**** SOLVER STATUS     1 NORMAL COMPLETION 
**** MODEL STATUS      1 OPTIMAL 
**** OBJECTIVE VALUE           101700.0000 
 
 RESOURCE USAGE, LIMIT          0.070      1000.000 
 ITERATION COUNT, LIMIT         2         10000 
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GAMS/Cplex    Aug  1, 2005 WIN.CP.NA 22.0 029.032.041.VIS For Cplex 9.1 
Cplex 9.1.2, GAMS Link 29 
 
Optimal solution found. 
Objective :      101700.000000 
                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
 
---- EQU obj             .         .         .        1.000 
 
---- EQU constraintA 
 
     LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
 
1     -INF   2000.000  2000.000    -3.000 
2     -INF   2000.000  2000.000    -5.000 
3     -INF   2000.000  2000.000    -7.000 
4     -INF   2000.000  2000.000    -9.000 
 
---- EQU constraintE 
 
     LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
 
1     -INF       .      500.000      . 
2     -INF    300.000   500.000      . 
3     -INF    500.000   500.000    -2.000 
4     -INF    500.000   500.000    -4.000 
 
---- EQU constraint 
 
     LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
 
1 -1800.000 -1800.000 -1800.000   -13.000 
2 -2100.000 -2100.000 -2100.000   -15.000 
3 -2400.000 -2400.000 -2400.000   -17.000 
4 -3000.000 -3000.000 -3000.000   -19.000 
 
                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
 
---- VAR z          -INF     1.0170E+5     +INF       . 
 
  z  function target 
 
---- VAR x 
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     LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
 
1      .             2000.000     +INF       . 
2      .              2000.000     +INF       . 
3      .             2000.000     +INF       . 
4      .              2000.000     +INF       . 
 
---- VAR y 
 
     LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
 
1      .                     .        +INF      2.000 
2      .                 300.000     +INF       . 
3      .                500.000     +INF       . 
4      .                500.000     +INF       . 
 
---- VAR s 
 
     LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
 
1      .                  .         .      -11.000 
2      .             200.000     +INF       . 
3      .             400.000     +INF       . 
4      .             500.000     +INF       . 
 
 
**** REPORT SUMMARY :        0     NONOPT 
                             0 INFEASIBLE 
                             0  UNBOUNDED 
 
 
EXECUTION TIME       =        0.000 SECONDS      2 Mb  WIN220-143 Jul 27, 2005 
 
 
USER: GAMS Development Corporation, Washington, DC   G871201/0000CA-ANY 
      Free Demo,  202-342-0180,  sales@gams.com,  www.gams.com   DC0000 

  
  
 

, Forمي توان در آناليز ريسک و برنامه ريزي تصادفي نيز استفاده نمود که براي اين کار دستورات  GAMSاز نرم افزار 
Loop ,While ,If وجود دارد... و.  

mailto:sales@gams.com
http://www.gams.com
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  نحوه و نوع کاربرد دستورات حلقه هاي تکرار و شرطي

  .روي اسکالر مي چرخد For, Whileروي انديس مي چرخد در حالي که حلقه هاي  Loop حلقه
  

  نمونه ها
loop( condition, 
 
     statements 
 
      ) ; 
 
 
loop( i, 
 
     b(i)=uniform(0,10) 
 
      ) ; 

  .توليد مي کند 10و 0اعداد تصادفي بين   iبه تعداد انديس  bپارامتر  دستور فوق براي
for(i=1 to 10 3, 
 
       statements 
 
         ); 

  .مي چرخد به طوري که سه تا سه تا افزايش مي يابد  iدستور فوق روي اسکالر 
while( conditin, 
 
statements 
 
); 

  
   Ifو اينک دستور شرطي 

if(condition, 
 
statements 
 
else 
 
statements 
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);  
به نحوه و  GAMS User Guideگزينه  Helpاکنون چنانچه نياز به دستوراتي غير دستورات فوق داشته ايد مي توانيد از منوي 

 Openو سپس  Model libraryگزينه  Fileاز سوي ديگر با مراجعه به منوي . کاربرد انواع دستورات دست پيدا کنيد

GAMS Model library  به عنوان نمونه براي نوشتن پارامترهاي بيش از سه .  با انواع برنامه هاي نوشته شده آشنا شويد
  . رجوع کنيد  Seq Nr 111 برنامه با Financial Optimization: Risk Management انديس مي توانيد به برنامه  
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