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 : مقدمة* 

تعترب الربجمة اخلطية من بني األساليب الرايضية املساعدة على اختاذ القرار، واليت يطلق عليها جمتمعة 
( W. Leyontife)حبوث العمليات، وتعود بداايت تطبيقها إىل ما قدمه االقتصادي ويسلي ليونتيف 

ي يف الثالثينيات من هذا القرن من خالل حتليل العالقة بني املدخالت واملخرجات أثناء الركود االقتصاد
 .J.B) ابستخدام مناذج املدخالت واملخرجات، وإىل ما قدمه العامل الرايضي الفرنسي جني اببتسيت فورير 

Fourier ) يف حني اهتم العامل الرايضي الروسي كاتوروفتش 3291عام ،(L.V. Katorovich ) يف
، وقام االقتصادي جورج ستجلر 3212ستخدام علم الرايضيات حلل مشاكل التخطيط عام ا
(G.Stigler ) مبحاولة تطبيق الربجمة اخلطية، والذي مل يتوصل إىل وسيلة حل معروفة يف بداية األربعينيات

يتضمن  حينها، كان هدفه حتديد مكوانت الغذاء اليومي، وهي مشكلة تتعلق إبجياد مزيج غذائي أمثل 
 .كميات من احلديد والفيتامينات واملواد األخرى، أبقل تكلفة ممكنة
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 :متهيد* 

يف أعمال العاملني الرايضيني دنتزك  3293لقد ظهرت بوادر تطبيق الربجمة اخلطية ألول مرة عام 
، ومسي هذا األسلوب ابلربجمة (T.C. Coopmans  &G.B.Dentzig)  وكومبانس

(programming) ألنه يهتم ابلبحث عن الربانمج ،(program ) الذي حيقق اهلدف املطلوب من
بني عدد كبري من الربامج املتاحة، أما صفة اخلطية فإهنا تعين أن مجيع العالقات اليت تربط بني خمتلف 

 .عناصر النموذج الرايضي للمشكلة املدروسة هي عالقات خطية

I. الربجمة اخلطية: 
 :الربجمة اخلطية تعريف -2

ميكن تعريفها على أهنا تلك الطريقة أو األسلوب الرايضي الذي يستخدم للمساعدة يف التخطيط 
. واختاذ القرارات املتعلقة ابلتوزيع األمثل للموارد املتاحة، وذلك هبدف زايدة األرابح أو ختفيض التكاليف

بديلة ضمن إطار القيود والشروط املفروضة، حيث تبحث يف توزيع املوارد احملدودة بني االستخدامات ال
يف حالة تعظيم وذلك لتحقيق األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها منظمات األعمال سواء كان ذلك 

(maximize ) قيمة دالة اهلدف، كما هو احلال يف تعظيم العوائد النقدية املتوقعة من خطة اإلنتاج
دالة اهلدف، كما هو احلال يف تدنية التكاليف املرتتبة عن ( minimize)املقرتحة، وقد يتعلق األمر بتدنية 

 . تنفيذ العمليات اإلنتاجية
عموما ميكن القول أن الربجمة اخلطية هي أسلوب رايضي ميكن توظيفه لتوزيع املوارد واإلمكاانت 

يضا ذلك وهي أ. احملدودة ضمن جمموعة من القيود والعوامل الثابتة وصوال إىل حتقيق مثالية التوزيع
األسلوب الرايضي الذي يستهدف الوصول إىل حتقيق األمثلية والذي يتم مبوجبه ختصيص املوارد احملدودة 

 . من أجل حتقيق اهلدف احملدد
 :استخدامات الربجمة اخلطية -0

يستخدم منوذج الربجمة اخلطية بشكل واسع حلل املشكالت اليت توجه منظمات األعمال يف جماالت  
 :منها األمثلة التالية كثرية، نذكر

 تعظيم األرابح: يف حالة التعظيم* 
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 تعظيم اإلنتاج                      
 تعظيم طاقات التخزين                     
 تعظيم استخدام رؤوس األموال                      
 تعظيم استخدام اليد العاملة                      

 
 التكاليف تدنية: يف حالة التدنية* 

 تدنية اخلسائر                   
 تدنية عدد املوظفني                  
 تدنية األجور اإلمجالية                 

ابلرغم من كل املزااي اليت يتصف هبا أسلوب الربجمة اخلطية، إال أن هناك بعض االنتقادات اليت توجه له 
 :من الناحية التحليلية، نذكر

سلوب الربجمة اخلطية بعني االعتبار حاالت عدم التأكد يف احلياة الصناعية والتجارية، كونه ال أيخذ أ* 
 .يفرتض أن مجيع العالقات بني املتغريات معروضة ومؤكدة احلدوث

يتطلب أسلوب الربجمة اخلطية يف التحليل كمية من املعلومات اليت قد يصعب احلصول عليها يف * 
 .ة احلجم يف الظروف االعتياديةاملنشآت الصغرية واملتوسط

إن أغلب العالقات بني املتغريات يف احلياة العملية هي عالقات ذات طبيعة غري خطية، مما يتعذر * 
 .تطبيق أسلوب الربجمة اخلطية كونه يتميز بصفة اخلطية

ليت قد يكون ، وا(املتغريات اليت ال ميكن قياسها كميا)عدم اهتمام هذا األسلوب ابملتغريات الوصفية * 
 .هلا أتثري كبري يف صنع القرارات

يتعذر تطبيق هذا األسلوب يف حل املشكالت املعقدة واليت حتتوي على كم كبري من املتغريات حال * 
 .يدواي، مما يتطلب استخدام برجميات احلاسوب حللها

 :افرتاضات منوذج الربجمة اخلطية -3
لواجب توفرها يف املشكلة حىت نستطيع حلها بواسطة االفرتاضات وهي الشروط العلمية األساسية ا

 .الربجمة اخلطية
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لكي تكون نتائج تطبيق منوذج الربجمة اخلطية صادقة وموثوق هبا من الناحيتني العلمية والعملية، ينبغي 
النموذج، يطلق على هذا الشرط ابفرتاضات النموذج ( بناء)توفر بعض الشروط األساسية يف صياغة 

 :عام للربجمة اخلطية، نذكرالرايضي ال
  اخلطيةLinearity 

جيب أن تكون العالقة بني متغريات دالة اهلدف وقيود النموذج ذات طبيعة خطية، أي أن حدوث أي 
تغريات يف قيمة أحد املتغريات تؤدي إىل تغريات اثبتة ومتناسبة يف قيمة املتغريات األخرى، الداخلة يف 

 .النموذج
  التأكدCertainty 

أن تكون معامالت املتغريات القرارية يف دالة اهلدف وقيود النموذج معروفة واثبتة أثناء فرتة معاجلة  جيب
 .املشكلة املدروسة
  التناسبيةProportionality 

جيب أن تكون مسامهة العوامل يف دالة اهلدف والكميات املستخدمة من املوارد يف القيود متناسبة مع 
 .ات القراريةقيمة كل متغري من املتغري 

 اإلضافية 
 .كل نشاط يتم إضافته يتحد مع جمموعة قيود النموذج، أي عدم وجود تداخل بني األنشطة املختلفة

 قابلية القسمة 
يشري هذا االفرتاض إىل إمكانية أن أتخذ بعض املتغريات القرارية قيما كسرية وليس ابلضرورة أن يتم 

 .التعبري عن مجيع املتغريات أبعداد صحيحة
 عدم السلبية 

وهذا يعين أنه ليس من املعقول أن يتم إنتاج عدد (  xj, yo)أن تكون قيم املتغريات القرارية موجبة 
 . سالب من احلافالت أو الطائرات

 :صياغة منوذج الربجمة اخلطية -4
 :عامة يتم صياغة النموذج الرايضي للربجمة اخلطية على الشكل التايل

Optimize     Z= f( x1, x2,…..xn) 
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Subject to     g1( x1, x2,…..xn)                      b1 

                     g2( x1, x2,…..xn)         ≤           b2 

                                                        =             

    gm( x1, x2,…..xn)        ≥           bm 

east of the m contr relationship in (1.1) invloves one of the three sings 

≥,=,≤. Unconstrained mathematical programs are conved by the f (1.1), if 

each function gi is chosen as zero, and each constent bi is chosen as zero. 

 .تكون أعداد اثبتة b1,…bm، و ≤،=،≥ات تكون القيود دائما يف شكل معادالت أو مرتاجح

 f( x1, x2, …,xn)أنه خطي إذا وفقط إذا كانت دالة اهلدف ( 3.3)نقول عن النموذج الرايضي 
 : كانتا خطيتان وتتخذان الصيغ التالية  gi(x1,x2 ,…,xn)/ (i= 1,2,..,n)والقيود 

F(x1,x2,…, xn)= c1x1+c2xx+…+cnxn          (1.2) 

Gi(x1,x2,…xn)= ai1x1+ai2x2+…+ainxin         (1.3)  

 i=1,2,..,m 

 j=1,2,..,n 

 .هي ثوابت معلومة  aijو  cjحيث 

 :إذن اآلن ميكن كتابة النموذج الرايضي للربجمة اخلطية على الشكل التايل

 .حتديد اهلدف والتعبري عنه بصيغة رايضية :13اخلطوة 

 .رايضيا حتديد مجيع القيود والتعبري عنها :19اخلطوة 

البحث عن أي شروط خمفية، واليت مل يتم التعبري عنها بشكل صريح كشروط عدم السلبية  :11اخلطوة 
 .أو شروط األرقام التامة ملتغريات القرار

(1.1) 
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 : يصاغ النموذج كما يلي

Optimize    Z= c1x1+c2x2+c3x3+…+cnxn 

Subject to   a11x1+a12x2+a13x3+…+a1nxn (≤,=≥) b1 

a21x1+a22x2+a23x3+…+a2nxn (≤,=≥) b2 

 

ai1x1+ai2x2+ai3x3+…+ainxn (≤,=≥) bi 

 

 am1x1+am2x2+am3x3+…+amnxn (≤,=≥) bm 

 :شروط عدم السلبية

x1≥0, x2≥0, x3≥0,…, xn≥0  

x1,x2,..,xn  ( اجملهولة القيمة)متغريات القرار 

c1,c2,..,cn   معامالت متغريات القرار يف دالة اهلدف 

a11,a12,..,amn   يف خمتلف القيود، ومتثل ( واملسماة عادة املعامالت التقنية)معامالت متغريات القرار
aij  كمية املوردi  املطلوب لتوفري وحدة منxj. 

b1,b2,..,bm هي احلدود الثانية للقيود ومتثل عامة الكميات املختلفة املتاحة. 

وهذا  xjهو حتديد قيم خمتلف متغريات القرار ( ةتعظيم أو تدني) zإن البحث عن التسمية املثالية للدالة 
 (.اليت تسمى القيود التقنية أو الوظيفية)ابحرتام القيود 

cj,bi,aij  (.يطلق عليها أيضا اسم املعايري)هي كميات معروفة ومعطاة 

 .يعترب منوذجا غري خطي( ولو شرط واحد)أي منوذج رايضي ال حيرتم الشكل السابق  :مالحظة*
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 :احلاالت اخلاصة يف الربجمة اخلطية نذكر بعض

وهي منذجة خطية ولكن بتحفظ أو قيد إضايف، وهو أن مدخالت النموذج : النمذجة ابألرقام التامة -
 (.cj,aij)جيب أن تكون اتمة بغض النظر عن املعامالت التقنية واملعامالت للمتغريات يف دالة اهلدف أي 

جمة رايضية تكون فيها القيود خطية بينما دالة اهلدف أتخذ هي بر (: الرانمج الربيعي)النمذجة  -
 : الشكل التايل

F(x1,x2,..,xn)=    
   

 
    cijxixj+  

    dijxj 

 .هي قيمة معلومة واثبتة dj, cijحيث 

 d1=d2=0: مع

            C11=1        

C22=0        

C12=c11=0  

 REMCOاملؤسسة : مثال

من اآلالت االلكرتونية، منيز بني النموذج االقتصادي والنموذج الرفاهي، النموذجني يتطلبان  تنتج نوع
 .املرور بثالث أقسام للتوصيل للشكل النهائي

 .IIوالنموذج الرفاهي  Iنسمي النموذج االقتصادي النموذج 

 : Aيف القسم 

 .سا92 يتطلب IIسا من اليد العاملة، بينما النموذج I ،9يتطلب النموذج 

 : Bيف القسم 

 .سا للوحدة الواحدة1.3سا والنموذج الثاين I ،1.3يتطلب النموذج 
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 (:لألسبوع الواحد)ساعات العمل املتاحة يف األقسام الثالث 

 ساA :992القسم 

 ساB :931القسم 

 سا C :131القسم 

 331يث ميكن مراجعة ابلنسبة للنموذجني معا جيب بعد جتميعهما أن ميرا بقسم املراقبة واملراجعة، ح
 . وحدة يف األسبوع الواحد من أحد النموذجني

 :تكاليف اإلنتاج على الشكل

 النموذج الرفاهي النموذج االقتصادي 
 ون 23 ون 29 املادة األولية

 ون 29 ون 93 اليد العاملة املباشرة
 ون 19 ون 99 املراقبة

 :منوذج يوضح اجلدول التايل التكاليف املتغرية ابلنسبة لكل

 النموذج الرفاهي النموذج االقتصادي 
 ون 93 ون 32 التجميع

 - ون 2 مراقبة النموذج االقتصادي
 ون 2 - مراقبة النموذج الرفاهي

 .ون 111ون، والنموذج الرفاهي  912سعر الوحدة الواحدة من النموذج االقتصادي هو 

وحدة يف األسبوع من النموذج  21لتلبية احتياجات السوق من الواجب على املؤسسة جتميع 
عند كون املؤسسة متأكدة من بيع  . وحدة يف األسبوع من النموذج الرفاهي 19االقتصادي وعلى األقل 

كل إنتاجها من النموذج االقتصادي فإن قسم املبيعات يتوقع أن ال تتجاوز املبيعات من النموذج الرفاهي 
 . وحدة يف األسبوع 21

 .ي حتفظات حول التموين ابملركبات الداخلة يف تكوين النموذجني معانفرتض أيضا ال يوجد أ
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ترغب املؤسسة يف حتديد منوذج لإلنتاج األسبوعي، والذي يسمح هلا بتعظيم أرابحها وهذا ابحرتام 
 .الشروط السابقة كلها

 :احلل

 :متغريات القرار -3

 ما هي املتغريات اجملهولة ملشكل الربجمة هلذه املؤسسة؟ -

 لكمية الواجب إنتاجها يف األسبوع الواحد ابلنسبة للنموذجنيا -

 كم عدد املتغريات؟  -

 .متغريين اثنني فقط، مبا أن املؤسسة تصنع منوذجني فقط -

 :إذن نسمي

x1 عدد الوحدات املصنعة يف األسبوع الواحد من النموذج االقتصادي. 

x2  الرفاهيعدد الوحدات املصنعة يف األسبوع الواحد من النموذج. 

 :القيود -9

 ما هي التحفظات على التصنيع داخل هذه املؤسسة؟ -

 : هناك موردين أساسيني خيصان: جيب حتديد موارد املؤسسة

 الوقت املتاح ابلنسبة لألقسام الثالث *        

 قدرة املراقبة لدى قسم الرقابة*       

 . قيود ابلنسبة لكل قسم 2إذن هناك 

 خرى؟هل هناك حتفظات أ -
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 :نعم تلك اخلاصة ابحتياجات السوق

 .الطلب األدىن ابلنسبة لكل منوذج*      

 .البيع األقصى للنموذج الرفاهي*      

 .قيود 2قيود إضافية، وعليه جيب صياغة  1إذن هناك 

 :ابلنسبة لساعات العمل° 

  IIالنموذج  Iالنموذج  املتاح( سا/األسبوع)
 Aالقسم  2 2.6 254
 Bالقسم  3.5 1.8 280
 Cالقسم  2.5 3.8 380

 A :2x1 + 2.6x2 ≤ 254القسم 

 B:3.5x1 + 1.8x2 ≤ 280القسم 

 C:2.5x1 + 3.8x2 ≤ 380القسم 

 :ابلنسبة لطاقة الرقابة° 

 x1 + x2 ≤ 110الوحدة /األسبوع: قسم الرقابة

 :طرق حل منوذج الربجمة اخلطية -5

وقف استخدام أي من هذه الطرق على طبيعة املشكل هناك عدة طرق حلل منوذج الربجمة اخلطية، يت
 :وحجمه، نذكر من بني هذه الطرق

 الطريقة البيانية: الطريقة األوىل 
و  x1تصلح هذه الطريقة للوصول إىل احلل األمثل للنماذج اليت حتتوي على متغريين قراريني فقط، أي 

x2حيث جيب إتباع اخلطوات التالية ، : 
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 .ج على هيئة معادالت بدال من املتباينات بدون إضافة أي شيءكتابة قيود النموذ   -3
 .التمثيل البياين هلذه املعادالت أي القيود على نفس املعلم -9
 .حتديد منطقة احلل املمكن -1
 .Zتعويض قيم إحداثيات زوااي منطقة احلل املمكن يف دالة اهلدف  -2
 .اختيار نقطة احلل األمثل -9

 : مثال
 :مثل لنموذج الربجمة اخلطية ابستخدام الطريقة البيانيةأوجد احلل األ

Max   Z= 5x1 + 6x2 

Sub to  2x1 + 3x2 ≤30 
             5x1 + 4x2 ≤60 

x1,x2 ≥0 

 :احلل
 : كتابة املرتاجحات على شكل معادالت  -3

 2x1 + 3x2 =30: القيد األول
 5x1 + 4x2 =60: القيد الثاين

 :خنتار قيم مساعدة لتمثيلهما(    9)والقيد الثاين هو (     3)القيد األول هو نعترب: ل البياينالتمثي -9
 (:    3: )ابلنسبة لـ

x1: النقطة األوىل
 =0  3x2 =30  x2= 10  A(0.10)  

x2: النقطة الثانية
 =0  2x1 =30  x2= 15  B(15.0) 

 (:   9: )ابلنسبة لـ 

x1 :النقطة األوىل
 =0  4x2 =60  x2= 15  C(0.15) 

x2: النقطة الثانية
 =0  5x2 =60  x2= 12  D(12.0) 
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 (.G.D.O.A)من الشكل منطقة احلل املمكن هي املساحة احملدودة ابلنقاط 

 O(0.0) , A(0.10) , D(12.0): حيث نعلم أن

 :د إحداثياهتا، أيإلجيا( نقطة تقاطعهما)جيب حل مجلة معادلة القيدين  Gأما النقطة 

2x1 + 3x2 = 30….(1) 

5x1 + 4x2 = 60         

 : احلل يكون ابلتعويض أو ابلطرح

(2x1 + 3x2 =30)*5 …(1) 

(5x1 + 4x2 =60)*2 

10x1 + 15x2 =150 

(10x1 + 8x2 =120) :                                     ابلطرح  

0x1 + 7x2 =30  ( x2 = 4.3) 

 (:    3)يف املعادلة  x2تعوض قيمة 

2x1 + 3(4.3) = 30  2x1 + 12.9 =30 

2x1 = 17.1                                          

x1 = 8.6                                              

  G(8.6 ;4.3): إذن
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 : لتحديد احلل األمثل نقوم ابالستعانة ابجلدول التايل

Max Z Z= 5x1 + 6x2 نقاط احلدود اإلحداثيات 
x2 x1 

/ 0 0 0 O 
/ 60 10 0 A 

68.8* 68.8 4.3 8.6 G 
/ 60 0 12 D 

 : وعليه يكون احلل األمثل هلذا النموذج على النحو التايل

(x1 =8.6 , x2 =4.3 , Z* =68.8) 

 :مترين

 .أوجد احلل األمثل لنموذج الربجمة اخلطي التايل بيانيا

Max Z= 2x1 + 3x2 

Sub to   x1 + x2 ≥10 

x1≤ 8                                                     

x2 ≤ 7                                                      

x1, x2 ≥ 0 

  :مالحظة
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إن مشكالت الربجمة اخلطية ال متلك دائما حال أمثل وحيد، هناك بعض املشكالت تشكل ما يسمى 
 :اخلاصة نذكر منهاابحلاالت 

 (.لكنها موجودة)قد متلك بعض املشكالت منطقة حلول غري حمدودة وهي اندرة احلدوث * 

إذا كانت قيمة أحد املتغريات األساسية وأغلبها مساوية للصفر، ( املفككة)نتحدث عن احللول املنحلة * 
 .فيصبح عدد املتغريات األساسية أقل من عدد القيود

وال تشكل منطقة ( متعاكسة)لول مقبولة حتدث عندما تكون قيود املشكلة متعارضة حالة عدم وجود ح* 
 .مشرتكة بسبب عدم تقاطعها

أو منطبقا عليها  Zحالة تعدد احللول املثلى حتدث عندما يكون أحد قيود النموذج موازاي للدالة اهلدف * 
 (.لديهما نفس املعادلة)

هلا أمهية أو أي أتثري يذكر على منطقة احلل املمكن للمشكلة  حالة وجود قيود فائضة يف النموذج وليس* 
وملعاجلة هذا النوع من املشكالت على متخذ القرار حذف القيد أو القيود اليت يراها غري ضرورية يف 

 .النموذج وليس هلا أتثري يف منطقة احلل املمكن

 الطريقة اجلربية: الطريقة الثانية 
اليت تعتمد أسلوب التعويض اجلربي للقيم املتوقعة للمتغريات الداخلة  هي إحدى الطرق اجلربية البحتة

يف النموذج الرايضي وفقا إىل عدد الطرق املمكنة هلذه القيم، تستخدم هذه الطريقة عند احتواء النموذج 
 .x2و   x1على متغريين فقط مها 

 :تقضي هذه الطريقة إتباع اخلطوات التالية
 :الرايضي إىل نوعني مهاتصنيف متغريات النموذج * 
وهي تلك املتغريات اليت هلا دور مهم يف املشكل، وتكون قيمها أكرب متاما من : املتغريات األساسية -3

 .xjyoالصفر 
واليت ليس هلا دور مهم يف املشكل، وتكون قيمها مساوية للصفر دائما : املتغريات الغري أساسية -9
xj=0. 
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 : صيغة القانونية إىل الصيغة املعياريةحتويل النموذج الرايضي من ال* 
 : يف دالة اهلدف والقيود كما يلي( الفائض والفرق)وذلك ابستخدام املتغريات الراكدة 

آلية استخدام املتغريات  اجتاه القيد
 الراكدة يف القيود

 آلية استخدام املتغريات الراكدة يف دالة اهلدف
Max Z Min Z 

 xi +oxi + oxi+ ≤أصغر أو يساوي 

 xi -oxi -oxi- ≥أكرب أو يساوي 

 / / / =يساوي 
استخدام جدول يتضمن املتغريات األساسية والغري أساسية لغرض الوصول إىل احلل األمثل للمشكل * 

 :مبوجب الطريقة اجلربية
 

 :مثال
 :ابستخدام الطريقة اجلربية، حل النموذج التايل

Max Z= 5x1 + 6x2 

Sub to 2x1 + 3x2 ≤ 30 

5x1 + 4x2 ≤ 60                                         

x1,x2 ≥ 0                                               

 :احلل
 :حتويل النموذج للصيغة املعيارية -3

Max Z= 5x1 + 6x2 + 0x3 + 0x4 

Sub to 2x1 + 3x2 + x3= 30 
5x1 + 4x2 + x4= 60                                       
x1, x2, x3, x4 ≥ 0                                        

 :متغريات وفقا للصيغة اآلتية 2حتديد عدد الطرق املمكنة الختيار متغريين من  -9

Cr
n =   

        
 

C4
2 = 
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x1x2, x1x3 , x1x4, x2x3, x2x4, x3x4}} 

 :دولاجل -1
Max Z املتغريات الغري  املتغريات األساسية دالة اهلدف

 أساسية
عدد احلاالت 

 املمكنة
Z= 

5x1+6x2+0x3+0x4 
xj>0 xi>0 xj=0      

xi=0 
 

 0 x3=30   
x4=60 

x1=0      
x2=0 

1 

 60 x2=10   
x4=20 

x1=0      
x3=0 

2 

 90 هتمل       x2=15 (x3=-

15) 
x1=0      
x4=0 

3 

 75 ل    هتم  x1=15 (x4=-

15) 
x2=0      
x3=0 

4 

 60 x1=12    x3=6 x2=0      
x4=0 

5 

68.8* 68.8 x1=8.6 
x2=4.3 

x3=0     
x4=0 

6 

  
 

 :مثال
 :أوجد احلل هلذا النموذج جرباي

Max Z= 18x1+30x2 
Sub to     x1+2x2 ≤200 

3x1+2x2 ≤300                                       
x1 ≤100                                                
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x1,x2 ≥0 

 :طرق حل الربجمة اخلطية -6

قبل التطرق إىل طرق حل منوذج الربجمة اخلطية جيب أوال إعادة صياغة النموذج لتحويله من صيغته 
 .القانونية إىل صيغته النظامية

 (:القياسية أو املعيارية)الصيغة النظامية  -6.2

 :ل على هذه الصيغة إبتباع اخلطوات التاليةيتم التحص

جيب حتويل مجيع القيود من شكل املرتاجحة إىل شكل املعادلة عن طريق إضافة متغريات الفرق  -3
، تضاف هذه املتغريات إىل اجلانب األيسر (يف حالة التدنية)، أو طرح متغريات الفائض (يف حالة التعظيم)

فرق ما يسمى بنفاايت تلك املرحلة من النظام املتمثلة بذلك القيد، بينما من املرتاجحة، حيث ميثل متغري ال
 .ميثل متغري الفائض فائض املدخالت يف تلك املرحلة من النظام املتمثلة هبذا القيد

 .مبعامالت معدومة Zإضافة نفس تلك املتغريات إىل دالة اهلدف  -9

 .ىل جانب متغريات القرارإدماج نفس هذه املتغريات يف شروط عدم السلبية إ -1

 :مثال

 :نعترب منوذج الربجمة اخلطي التايل، املطلوب هو كتابة الصيغة املعيارية هلذا النموذج

Max Z= 10x1+20x2 

Sub to 2x1+3x2 ≤30 

5x1+4x2 ≤60                             x1,x2 ≥0 

Max Z= 10x1+20x2+0x3+0x4 

Sub to 2x1+3x2+x3 =30 



 حليمي وهيبة                                           حماضرات يف مقياس رايضيات املؤسسة        

 

 

22 

5x1+4x2+x4 =60                                          

x1,x2,x3,x4 ≥0 

 : Minحل املشكالت ابستخدام الطريقة املبسطة يف حالة التدنية  -6.0

إن حل مشكالت الربجمة اخلطية ابستخدام الطريقة املبسطة يف حالة التدنية، أي عندما تكون القيود 
 :صة جدا يتم بواسطة إحدى الطريقتنييف حاالت خا)=( أو ( ≥)بصيغة أكرب أو تساوي 

  طريقةM  الكبرية(big M:) 

مبوجب هذه الطريقة يتم إضافة متغريات اصطناعية إضافة ملتغريات الفرق أو الفائض إىل قيود منوذج 
يف دالة اهلدف مبعامالت كبرية جدا  yiالربجمة اخلطية وإىل دالة اهلدف على أن تقرتن املتغريات االصطناعية 

، وحتمل هذه املعامالت إشارة موجبة يف دالة اهلدف يف حالة التقليل أو التدنية، وإشارة سالبة (M)تدعى 
 :يف حالة التعظيم، وإلجياد احلل األمثل نتبع اخلطوات التالية

حتويل منوذج الربجمة اخلطية من الصيغة القانونية إىل الصيغة القياسية بعد إضافة متغريات الفرق أو  -3
 .إىل القيود ودالة اهلدف أيضا yiإىل القيود ودالة اهلدف، مث إضافة املتغريات االصطناعية الفائض، 

 yiبداللة املتغريات األساسية والفرق أو الفائض بعد تعويض قيم  Zصياغة دالة اهلدف اجلديدة  -9
 .قطف Mمبا يساويها من املتغريات السابقة الذكر، مع مراعاة جعل الدالة مساوية إىل قيمة 

 .تصميم جدول احلل األساسي املمكن -1

 .احلل ابستخدام الطريقة املبسطة كما يف حالة التعظيم -2

 .يف جدول احلل o≤bjيف حالة التدنية للوصول للحل األمثل جيب أن تكون مجيع  -9
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 :مثال

 :نعترب منوذج الربجمة اخلطية التايل

Min Z= 2x1+x2 

Sub to   x1+3x2 ≥30 

4x1+2x2 ≥40                                          

x1,x2 ≥0 

 :احلل

 :حتويل النموذج الرايضي من الصيغة القانونية إىل الصيغة القياسية، كاآليت* 

Min Z= 2x1+x2-0x3-0x4 

Sub to x1+3x2-x3=30 

4x1+2x2-x4=40 

x1,x2,x3,x4 ≥0 

 : يتضح من القيدين السابقني ابعتماد احلل االبتدائي، أي

x1=x2=0 

مما يتعارض و شرط عدم السلبية، ملعاجلة هذا املوضوع يتم  x4=-40و   x3=-30:      جند أن
 .Zإضافة املتغريات االصطناعية لكل من القيود ودالة اهلدف 

 : كما يلي  yiيتم إضافة املتغريات 

Min Z= 2x1+x2-0x3-0x4+My1+My2 
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sub to x1+3x2-x3+y1 =30….(1) 

4x1+2x2-x4+y2 =40….(2)                                

x1,x2,x3,x4,y1,y2 ≥0 

 عدد كبري جدا: Mمع 

 :بداللة املتغريات القرارية ومتغريات الفائض فقط كما يلي Zإعادة صياغة دالة اهلدف * 

O M M 0 0 1 2 cj b  
    ẞ 

y2 y1 x4 x3 x2 x1 

30/3=10 0 1 0 -1 (3)pivo 1 30 M y1 

4/2=10 1 0 -1 0 2 (4)pivo 40 M y2 

 0 0 -M -M 5M-1 5M-2 70M j= Zj - Cj∆ 
  

 : simplexتطبيق طريقة  *

 (.y1واخلارج  x2املتغري الداخل ) ∆jاختيار أكرب 

O      cj b  
    ẞ 

y
2 

y1 x4 x3 x
2 

x1 

10(1/3)=3
0 

0 1/3 0 -1/3 1 1/3 10 1 x
2 

20(3/10)=
6 

1 2/3 -
1 

2/3 0 (10/3) 20 M y2 

 0      

 
 -

M 
    

 
 0      

 
 +20M+1

0 
j= Zj - 

Cj∆ 
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O      cj b  
    ẞ 

y2 y1 x4 x3 x2 x1 
 -1/10 2/5 1/10    

   =   

 
 1 0 8 1 x2 

 3/10 -1/5 -
3/10 

 

 
=      0 1 6 2 x1 

 (1/2 –
M) 

-M -1/2 0 0 0 20+ j= Zj - Cj∆ 

 

، فإننا قد توصلنا إىل (j ≤ 0∆)إما أصغر أو تساوي الصفر  ∆ jأن مجيع املعامالت يف صف  نقول مبا
 .احلل األمثل للنموذج والذي يكون فيه

x1=6 , x2=8, Z*=20 

 :مثال

 :الكبرية Mحل النموذج التايل ابستخدام طريقة 

Min Z= 20x1+15x2 

Sub to   2x1+3x2 ≥ 10 

4x1 ≥ 10                                                 

x1,x2 ≥ 0  

 طريقة احلل عرب مرحلتني: 

يف حل مناذج الربجمة اخلطية يف حالة التدنية، إذ ميكن  big mتعد هذه الطريقة أبسط من طريقة 
احلصول على احلل األمثل للنموذج بعد أن تتأكد أبن هناك حل للنموذج وذلك من خالل احلصول على 

 . وبعد فال وجود للحل( r=0)مساوية للصفر ( r)اجلديد قيمة دالة اهلدف 
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  simplex méthodeالطريقة املبسطة : الطريقة الثالثة -3

تعترب هذه الطريقة أسلوب رايضي متقدم يف حل مشكالت الربجمة اخلطية، كوهنا تعاجل املشكالت اليت 
 .الطريقتني السابقتني على عكس كل من( متغريين فأكثر)حتتوي على عدد كبري من املتغريات 

 :يتم إجياد حل مشكالت الربجمة اخلطية مبوجب هذه الطريقة وفقا لثالث مراحل أساسية هي كما يلي

 (.اإلبتدائي أو األويل)إجياد احلل األساسي املمكن  :املرحلة األوىل*

 (.best solution)حتسني احلل األساسي للحصول على احلل األفضل  :املرحلة الثانية*

 (. optimal solution)حتسني احلل األساسي للحصول على احلل األمثل  :ملرحلة الثالثةا*

 .وقد يتم الوصول إىل احلل األمثل خبطوة واحدة أو عدد من اخلطوات

 : Maxحل مشكالت الربجمة اخلطية ابستخدام الطريقة املبسطة يف حالة التعظيم  -3.2

 :ية مبوجب الطريقة املبسطة، نتبع اخلطوات اآلتيةإلجياد احلل األمثل لنموذج الربجمة اخلط

، بعد (النمطية املعيارية) حتويل منوذج الربجمة اخلطية من الصيغة القانونية إىل الصيغة القياسية  -3
 .وقيود النموذجZإدخال متغريات الفرق أو الفائض إىل كل من دالة اهلدف 

 .تصميم جدول احلل األساسي املمكن -9

 (.العمود احملوري) (j= cj- Zj∆)تغري الداخل على أساس أكرب قيمة حتديد امل -1

حتديد املتغري اخلارج عن طريق قسمة قيم املوارد املتاحة على ما يقابلها من قيم املعامالت يف العمود  -2
ج، احملوري واملتغري الذي يقابل أقل قيمة موجبة من خوارج القسمة يف عمود النسبة يعد هو املتغري اخلار 

 . ليحل حمل املتغري الداخل

 (.عمود الدوران)العمود الذي يوجد فيه املتغري الداخل، يسمى ابلعمود احملوري  -9

 (. صف الدوران)الصف الذي يوجد فيه املتغري اخلارج، يسمى ابلصف احملوري  -2
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 (:االبتدائي)تصميم جدول احلل األساسي  *

O 0 0 6 5 b  
    ẞ 

x4 x3 x2 x1 
30/3=10 

Min 

0 1 (3) 2 30 0 x3 

60/4=15 1 0 4 5 60 0 x4 
 0 0 6 max  5 0 j= Zj - Cj∆ 

 ẞ :  املتغريات االصطناعية 

Cb : معامالت املتغريات التكميلية يف دالة اهلدفZ. 

Bi : املوارد املتاحة 

Cj : معامالت املتغريات يف دالة اهلدف 

  j =cj – Zj         ← Max∆: يف حالة

∆j = Zj – cj        ← Min             

 .خنتار أكرب قيمة موجبة ∆jيف احملور األفقي 

 .خنتار أصغر قيمة  Oيف احملور العمودي 

 : j∆كيف حيسب 

∆jx1= Cjx1-Zjx1=5-[(2*0)+5(0)]=5-0=5 

∆jx2=Cjx2-Zjx2=6-[(3*0)+(4*0)]=6-0=6 

∆jx3=Cjx3-Zjx3=0-[1(0)+0(0)]=0 

∆jx4=Cjx4-Zjx4=0-[0(0)+1(0)]=0 
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 .، املقابل ألقصى قيمة يف دالة اهلدفx2املتغري الداخلي هو  -1

 .O، املقابل ألدىن قيمة يف عمود x3املتغري الداخلي هو  -2

 .∞يف عمود النسب يتم إمهال القيم السالبة أو :مالحظة

على هذا  حتويل العمود الذي حيتوي على حمور الدوران إىل عمود وحدي وملئ بقية املصفوفة -9
 . األساس

العنصر الذي يقع يف التقاطع بني عمود املتغري الداخل وصف املتغري اخلارج يسمى مبحور الدوران  -2
 (.العنصر احملوري)

يتم احلصول على املعادلة احملورية من خالل قسمة القيم يف صف املتغري اخلارج على حمور الدوران  -2
 (.العنصر احملوري)

 :ل املمكن واحلصول على احلل األفضل نتبع اآليتلغرض حتسني احل -3

 : إجياد معامالت دالة اهلدف اجلديدة كاآليت -أ

املعادلة * معامل املتغري الداخل يف صف دالة اهلدف  –القدمية  Zمعامالت = اجلديدة  Ziمعامالت
 . احملورية

 :إجياد معامالت القيود اجلديدة للمتغريات كاآليت -ب

 .املعادلة احملورية*   xiمعامل املتغري الداخل يف صف  –القدمية  xiمعامالت = دة اجلدي xiمعامالت 

أصغر أو  j∆ميكن احلصول على احلل األمثل ملشكلة التعظيم عندما تكون مجيع معامالت الصف  -2
 .تساوي الصفر

 : ابستخدام الطريقة املبسطة حل منوذج الربجمة اخلطية التايل :مثال

Max Z= 5x1+6x2 
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Sub to   2x1+3x2≤ 30 

5x1+4x2≤ 60                                            

x1,x2≥ 0 

 :احلل

 : اخلطوة األوىل* 

 :حتويل منوذج الربجمة اخلطية إىل صيغته املعيارية -3

Max Z= 5x1+6x2+0x3+0x4 

Sub to 2x1+3x2+x3=30 

5x1+4x2+x4=60 

x1,x2,x3,x4 ≥ 0 

O 0 0 6 5 b  
    ẞ 

x4 x3 x2 x1 
10(2/3)=15 c 0 1/3 1 a(2/3) c 10 6 x2 

20/7/3=60/7=8.5 
min 

d 1 g-
4/3 

0  b(7/3) f 20 0 x4 

 k 0 j -2 0 1  max h -
60 

j= Zj - Cj∆ 

 a=2/3: قسمة السطر كامال على حمور الدوران

c=0/3=0                                     

e=30/3=10                                 
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f=60-4(30)/3=60-40=20 

b=5-2(4)/3=5-8/3=15-8/3=7/3 

 d=1-(0*4)/3=1 

g=0-1(4)/3=4/3 

h=0-(6*30)/3=-60 

i=5-(6*2)/3=1 

j=0-(1*6)/3=-2 

k=0-(0*6)/3=0 

 : لغرض حتسني احلل املمكن واحلصول على احلل األفضل نتبع اخلطوات اآلتية -9

معامل املتغري الداخل يف صف دالة  –القدمية  Zمعامالت : ف اجلديدةإجياد معامالت دالة اهلد -أ
 .اهلدف جداء املعادلة احملورية

معامل  –القدمية  xiمعامالت = اجلديدة xiمعامالت : إجياد معامالت القيود اجلديدة للمتغريات -ب
 .جداء املعادلة احملورية xiاملتغري الداخل يف صف 

سالبة أو مساوية  j∆ألمثل ملشكلة التعظيم عندما تصبح مجيع قيم نتحدث عن الوصول للحل ا -1
 .للصفر

O 0 0 6 5 bi      ẞ 
x4 x3 x2 x1 

 -2/7 5/7 1 0 4.28 6 x2 
 3/7 -4/7=-

12/21 
0 1 8.5 5 x1 
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 -3/7 -10/7 0 0 -68.6 j= Zj – Cj∆ 
a=10-(2/3)(20)3/7=10-40/7=70-40/7=30/7=4.28 

b=1/3-(2/3)(-4/3)3/7=1/3+8/21=15/21=5/7 

c=0-(1)(2/3)3/7=-2/7 

f=-60-(1)(20)3/7=-60-60/7=-480/7=-68.5 

d=-2-(-4/3)(1)3/7=-2+4/7=-14+4/7=-10/7 

e=0-(1)(1)3/7=-3/7 

 :إما سالبة أو معدومة، نتوقف هنا ويصبح احلل األمثل هو ∆jمبا أن مجيع قيم 

x2=4.28=30/7 

x1=8.5=60/7 

x3=0x4=0 

Z=6(30/7)+5(60/7) 

=480/7=68.5 

Z=68.5 

 (: االبتدائي)تصميم جدول احلل األساسي  -2

 النسبة
Bi/x2 

الثوابت 
bi 

متغريات  املتغريات
الفرق أو 
 الفائض

x4 x3 x2 x1 

(30/3=10) Min  30 0 1 (3)pivo 2 x3 
60/4=15 60 1 0 4 5 x4 
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 0 0 0 -6 -5 Z 
 

 ( وريالعنصر احمل)حمور الدوران  :(3)

 (.2)املقابل ألقصى قيمة يف دالة اهلدف ابلقيمة املطلقة  x2املتغري الداخل هو  -9

 .املقابل ألدىن قيمة يف عمود النسبة  x3املتغري اخلارج هو  -2

 .∞يف عمود النسبة يتم إمهال القيم السالبة أو  :مالحظة

 .1هو ( العنصر احملوري)يصبح حمور الدوران  -2

 .1ة احملورية وذلك بقسمة قيم الصف احملوري على حمور الدوران حساب املعادل -3

 الصف احملوري=[2/3,3/3,1/3,0/3,30/3] 

= [2/3;1;1/3;0;10]                                                             

 : كما يلي  Zودالة اهلدف   x4حساب القيم اجلديدة لكل من املتغري  -2

 x4 =[5;4;0;1;60] – (4)[2/3;1;1/3;0;10]                                             
 اجلديدة   

=[5;4;0;1;60] - [8/3;4;4/3;0;40]                                                      

=[7/3;0;-4/3;1;20]                                                                           

Z= [-5;-6;0;0;0] – (-6)[2/3;1;1/3;0;10]                                             

 اجلديدة   

           =[-1;0;2;0;60]     

 :إدخال النتائج يف جدول احلل الثاين -31

Max  ابلقيمة املطلقة 



 حليمي وهيبة                                           حماضرات يف مقياس رايضيات املؤسسة        

 

 

33 

متغريات  املتغريات bi النسبة
الفرق أو 
 الفائض

x4 x3 x2 x1 

 10 0 1/3 1 2/3 x2 

 20 1 -4/3 0 7/3 x4 

 60 0 2 0 (-1)max  Z 
 

 2.93و  x1من  3.9يتضح من النتائج النهائية حلل املشكلة أبن املنشأة اإلنتاجية ستتخذ قرارا إبنتاج 
 .ون 23.2مبا حيقق للمنشأة رحبا أقصى مبقدار  x2من 

 حل منوذج الربجمة اخلطية التايل ابستخدام الطريقة املبسطة :مثال

Max Z= 6x1+8x2+4x3 

Sub to   x1+x2 ≤2 

x1+3x3 ≤6                                             

x2 ≤1                                                    

x1,x2,x3 ≥0 

 :حتويل النموذج إىل الصيغة القياسية -3

Max Z= 6x1+8x2+4x3+0x4+0x5+0x6 

Sub to  x1+x2+x4=2…(1) 

x1+3x3+x5=6…(2)                                                                     

x2+x6=1                                                                                   
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xi ≥ 0                                                                                     

i=(1;2;3;4;5;6) 

 :احلل االبتدائي

0=x3=x2=x1                     

(1)  x4= 2                                           Z=0  

(2)  x5= 6                                            ∆j = ∂ =6-(1.0+1.0+0.0)=6  

(3)  x6= 1 

Max         ∆j = cj - Zj 

Min          ∆j = Zj – cj  

 

 

 

 

 

O= bi/x2 
 

0 0 0 4 8 6 bi  
    ẞ 

x6 x5 x4 x3 x2↓ x1 
2/1=2 0 0 1 0 1 1 2 0 x4 
6/0=/ 0 1 0 3 0 1 6 0 x5 

1/1=1min 1 0 0 0 (1)pivo 0 1 0 ←x6 
 0 0 0 4 8max 6 0 j= Zj – Cj∆ 
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O  cj bi  
    ẞ 

x6 x5 x4 x3 x2 x1↓ 
1/1=1min -1 0 1 0 0 (1)pivo 1 0 ←x4 

6/1=6 0 1 0 3 0 1 6 0 x5 
عدم  1/0

 التعيني
1 0 0 0 1 0 1 8 x2 

 -8 0 0 4 0 6max -8 j= Zj – Cj∆ 
O  cj bi  

    ẞ 
x6 x5 x4 x3↓ x2 x1 

عدم  1/0
 التعيني

-1 0 1 0 0 1 1 6 x1 

5/3min  1 1 -1 (3)pivo 0 0 5 0 ←x5 
عدم  1/0

 التعيني
1 0 0 0 1 0 1 8 x2 

 -2 0 -6 4max 0 0 -14 j= Zj – Cj∆ 
O  x6 x5 x4 x3 x2 x1 bi  

    ẞ 

 -1 0 1 0 0 1 1 6 x1 
 1/3 1/3 -1/3 1 0 0 5/3 4 x3 
 1 0 0 0 1 0 1 8 x2 
 -

10/3 
-4/3 -

14/3 
0 0 0 -

62/3 
j= Zj – Cj∆ 

x1=6;x3=5/3;x2=1;Z=62/3 

 

 

 

 

  الـsimplex املرافق: 
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حل ابتدائي ممكن غري أمثل إىل حل ممكن أمثل مع احلفاظ على أمكنية احلل  من simplexينتقل 
 .simplexخالل خطوات 

املرافق فينتقل من حل ابتدائي أمثل غري ممكن للوصول إىل حل أمثل ممكن مع احلفاظ  simplexأما 
 .على أمثلية احلل خالل خطوات اجلدول

 :مثال

Min Z= 2x1+x2+3x3 

Sub to   x1+2x2+x3 ≥4 

2x1+x2+x3 ≤8                                         

x1-x3 ≥0                                           

إعادة كتابة الربانمج بتحويل القيود إىل شكل أصغر أو يساوي ومن مث حتويلها إىل : ة األوىلو اخلط* 
 :معادالت إبضافة متغريات الفرق

-x1-2x2-x3 ≤ -4                                   -x1-2x2-x3+x4= -4 

2x1+x2+x3 ≤ 8                                    2x1+x2+x3+x5= 8 

-x1+x3 ≤ 0                                              -x1+x3+x6= 0  

 simplexوضع املشكل يف جدول  :اخلطوة الثانية* 

وكان أحد متغريات احلل االبتدائية سالبة القيمة ميكننا تطبيق طريق إذا كان شرط األمثلية متوفر  -9
simplex املرافق. 

 .املتغري االبتدائي أبكرب قيمة سالبة -1
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 حتليل احلساسية

 : مثال

يتم  Aإلنتاج وحدة واحدة من . Bو  Aتقوم إحدى املؤسسات إبنتاج نوعني من لعب أطفال 
 .سا1يك كمادة أولية، كما أنه تستغرق فيه ورشة التصنيع استعمال وحدتني قياس من مادة بالست

سا عمل، تتوقع 2يتم استعمال وحدة قياس واحدة من البالستيك و  Bإلنتاج وحدة واحدة من 
املؤسسة احلصول على ألف وحدة قياس من البالستيك خالل سنة، كما أن طاقة ورشة التصنيع املتاحة 

 .سا عمل9211خالل هذه الفرتة هي 

 .Bون لعبة  11و  Aون لكل لعبة  91در املؤسسة أن حتقق ربح صايف قدره تق

 ما هو خمطط اإلنتاج األمثل الذي ميكن املؤسسة من حتقيق أكرب ربح ممكن؟* 

 :احلل

 .ختطيط اإلنتاج: املشكل

 .A/Bالكمية املنتجة من  x1 ; x2: متغريات القرار

 تعظيم الربح: دالة اهلدف

Zmax = 20x1+30x2 

2x1+x2 ≤ 10000 

3x1+6x2 ≤ 2400 

xi ≥ 0 

i=(1;2) 
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 :الشكل النمطي

Zmax = 20x1+30x2 

2x1+x2+y1=10000                                             

3x1+6x2+y2=2400 

xi ≥ 0    i=(1;2) 

yj ≥ 0  j=(1;2) 

  :مصفوفة القيود

A=    2 1 1 0 

3 6 0 1                                                  

0 0 30 20 b ẞ Cb 
y2 y1 x2 x1 

-1/9 2/3 0 1 400 x1 20 
2/9 -1/3 1 0 200 x2 30 
       

 

x1=400 



 حليمي وهيبة                                           حماضرات يف مقياس رايضيات املؤسسة        

 

 

39 

x2=200                               Zmax=1400      

y1=0 

y2=0 

 : تفسري اقتصادي

 3211ذلك حتقق ربح قدره ، وبBوحدة من لعبة  911و  Aوحدة من لعبة  211تستنتج املؤسسة 
 .ون مع استهالك كل الكمية املتوفرة من البالستيك كما استهلكنا كل ساعات العمل

 :حالة تغيري معامالت -3

 (.A∂+20الربح احملقق من ) ∂مبقدار  Aلنفرض حدوث تغري يف ربح الوحدة الواحدة من 

 . يبقى احلل األمثل صاحلاحىت Aوما هي اجملاالت اليت يتغري فيها ربح الوحدة الواحدة من 

0 0 30 20 b ẞ Cb 
y2 y1 x2 x1 

-1/9 2/3 0 1 400 x1 20+∂ 
2/9 -1/3 1 0 200 x2 30 

-40/9+1/9 -10/3-
2/3 

0 0 j= cj – Zj ∆ 

 

- 10/3 – 2/3∂ ≤ 0 

- 40/9 + 1/9∂ ≤ 0 

2/3∂ ≤ 10/3 

1/9∂ ≤ 40/9 
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2∂ ≥ -10 

∂ ≤ 40 

∂ ≥ -5 

∂ ≥ 40  

-5 ≤ ∂ ≥ 40 

20-5 ≤ C1 ≥ 20+40 

15 ≤ C ≥ 60   

 

 

 (:املواد املتاحة)حالة تغري القيم احلرة  -9

2/3(1000) – 1/9(2400) =400 

-1/3(1000) + 2/9(2400) =200 

2/3(1000 + ∆1) -2/9(2400 + ∆2) ≥ 0 

1/3(1000 + ∆1) +2/9(2400 + ∆2) ≥ 0 

400 - 2/3∆1 – 1/9∆2 > 0 

200 – 1/3∆1 + 2/3∆2 > 0 

 :ة تغري طاقة ورشة التصنيعحال

400 – 1/9∆2 > 0 
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200 – 2/9 ∆2 > 0 

-900 < ∆2 > 3600 

2400 – 90 < ∆2 > 3600+2400 

1500 < ∆2 > 6000  

 O2 > 6000 > 1500: حىت يبقى احلل املثايل جيب أن يبقى عدد الساعات املتوفر يف الورشة

-600 < ∆1 > 600      

400 < O2 > 1600 

 

 

 

 

 والتخصيص مسائل النقل

I- مسائل أو مناذج النقل: 
تعد مناذج النقل أحد األساليب الرايضية الكمية املشتقة من النموذج الرايضي العام للربجمة اخلطية، 

حيث تدرس القرارات املتعلقة بنقل وتسويق السلع والبضائع املختلفة من مصادر إنتاجها إىل مراكز 
 .خري أبقل كلفة ممكنةاالستالم هبدف إيصاهلا إىل املستهلك األ

I-2- صياغة النموذج الرايضي ملشكلة النقل: 
 : دالة اهلدف

Min Z=       
   

 
    Xij 
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 :قيود مراكز التوزيع

Sub to     
   xij = aj , i=1;2;3 ;… ;m 

:قيود مراكز التسليم  

  
   xij = bj , j=1;2;3 ;… ;n                               

 :شرط عدم السلبية

xij ≥ 0 

I-0- تنقسم مشاكل النقل من حيث توازن جدول النقل أو عدم توازنه إىل ما : أنواع مشاكل النقل
 :سيأيت

يكون فيها جمموع الكميات املعروضة من قبل مراكز التوزيع مساواي جملموع : مشاكل النقل املغلق*
     = :وهذا يعين أن اجلدول يف حالة توازن الكميات املطلوبة من قبل مراكز االستالم،

     
    

    

يكون فيها جمموع الكميات املعروضة من قبل مراكز التوزيع خمتلفا عن جمموع : مشاكل النقل املفتوح*
    : الكميات املطلوبة من قبل مراكز االستالم، أي أن اجلدول يف حالة عدم توازن

     ≠  
    

    

 :يف هذه احلالة منيز حالتني

    حالة 
     <     

    : 

 .D0إلعادة اجلدول حلالة التوازن جيب خلق مركز استالم ومهي بكلف مساوية للصفر 

    حالة 
     >     

    : 

 .S0جيب خلق مركز توزيع ومهي بكلف مساوية للصفر 
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I-3- قلالطرق املستخدمة حلل مشكل الن: 

طريقة الركن الشمايل الغريب، : هناك عدة طرق مستخدمة حلل مشكل النقل سيتم تناول فقط طريقتني
 .وهي إحدى طرق إجياد احلل األفضل( فوجل) Vogelوهي إحدى طرق إجياد احلل املمكن، وطريقة 

 :الركن الشمايل الغريب: طريقة احلل املمكن* 

( الشمايل)ية النقل األوىل، واليت تقع يف الصف األول ينطلق تطبيق هذه الطريقة من اختيار خاص
، مع x11= Min(a1,b1)من جدول النقل ابالعتماد على العالقة الرايضية ( الغريب)والعمود األول 

وتعديل كمية العرض والطلب للجدول بعد ( x11)للخلية ( b1)و ( a1)مراعاة ختصيص أقل الكميتني 
 . وبةاالنتهاء من ختصيص الكمية املطل

 :نعترب جدول النقل التايل: مثال

 مراكز االستالم ai D4 D3 D2 D1العرض 
 مراكز التوزيع 

1500  4  6 750 8 750 10 S1 
    

1000  2  5 1000 17  14 S2 
    

1500 1250 9 250 11  7  18 S3 
    

4000 
4000 

 bjب الطل 750 1750 250 1250

Min Z= 44500 

 :vogelطريقة : طريقة احلل األفضل* 

 :متكن هذه الطريقة من حتديد احلل األفضل وجيب إتباع اخلطوات التالية
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       التحقق من توازن العرض والطلب  -3

 .حساب الفرق بني التكلفتني الوحديتني األصغر يف كل صف ولكل عمود -9

 (.تيار عشوائي إذا كان هناك فرقني متساوينياخ)اختيار الصف العمود املوافق ألكرب فرق  -1

 .ملئ اخلانة املوافقة ألصغر تكلفة مبا يتماشى والقيود -2

 .شطب الصف أو العمود الذي مت تشبيعه -9

 .حىت تسبيع مجيع الصفوف واألعمدة 9إعادة اخلطوات من  -2

  :مثال

مراكز  ai D5 D4 D3 D2 D1العرض 
 االستالم

 مراكز التوزيع 
80  10  8 60 4  6 20 5 S1 

     
50 30 6  5  10  9 20 7 S2 

     
70 20 4 30 

 
2  6 20 3  8 S3 

    أصغر   
200 

 
 bjب الطل 40 20 60 30 50

X11= 20 ; x13= 60 

x21= 20 ; x25= 30 

x32= 20 ; x34= 30 

x35= 20  
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Z= 860 

 

 

 :تعترب جدول النقل التايل :مثال

 مراكز االستالم ai D4 D3 D2 D1رض الع
 مراكز التوزيع 

911  2  2  31  39 S1 
    

211  33  31  2  2 S2 
    

311  2  39  2  31 S3 
    

 bjب الطل 211 211 911 911 

 

جل لتحديد أوجد احلل ابستخدام طريقيت الركن الشمايل الغريب لتحديد احلل األمكن، مث طريقة فو  -
 .احلل األفضل

 طريقة عوامل الضرب: طرق احلل األمثل*

جيب إتباع اخلطوات ( حتسني احلل املمكن)تعترب هذه الطريقة األسهل واألسرع إلجياد احلل األمثل 
 :التالية

 m+n-1= التأكد من أن عدد اخلالاي اململوءة  -3

  Cij= Ui +Vj: اسييتم تكوين معادلة لكل خلية مملوءة يف جدول احلل األس -9



 حليمي وهيبة                                           حماضرات يف مقياس رايضيات املؤسسة        

 

 

46 

Ui ←  املتغري اخلاص ابلصفi الذي تقع فيه اخللية املعنية. 

Vj ←  املتغري اخلاص ابلعمودj الذي تقع فيه اخللية املعنية. 

Cij ←  تكلفة اخللية اليت تقع يف الصفi  والعمودj. 

 U1=0: إجياد احلل للمعادالت للخالاي اململوءة بفرض أن -1

 Cij = Cij – (Ui + Vj):  مباشرة للخالاي الفارغة وفقا للمعادلةحساب التكلفة الغري -2

تكون التكلفة غري املباشرة هلا قيمة ( فارغة)فإذا كانت هناك خلية أو أكثر من خاصية غري مشغولة 
سالبة فهذا يعين إمكانية تطوير احلل األساسي لتخفيض التكاليف وتعطى األولوية للخلية اليت هلا أكرب 

 .بة، مث نكون املسار املغلق والذي يبدأ من اخللية ذات أكرب قيمة سالبة وينتهي هباقيمة سال

للخلية اليت ( -)للخلية املراد تقييمها وتعقبها عالمة سالب )+( يبدأ املسار املغلق بعالمة موجبة  -9
 .تليها يف املسار وهكذا

 Minإشارة سالبة يف املسار ابلكمية األول يتم إشغال اخللية الفارغة من اخلالاي املشغولة اليت حتمل  -2
(xnm)وجيب طرق املقدار أو إضافته للخالاي اململوءة وفق إشارة املسار املغلق ،. 

 . موجبة Cijمث نعيد نفس اخلطوات السابقة ونتوقف عن حتسني احلل عندما تكون كل قيم  -2

 الركن الشمايل الغريب :مثال

 V3 V2 V1   

Vi  العرض
ai 

D3 D2 D1 مراكز االستالم 
 مراكز التوزيع

0 22 x13 10 x12 3 x11 7 S1 U1 
 4 18 

3 24 x23 0 x22 6 x21 4 S2 U2 
6 18  
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12 14 x33 9 x32 8 x31 5 S3 U3 
14   

  bjب الطل 18 22 20 60 
 -3 3 7 Vj 

 :عدد اخلالاي املشغولة -3

m+n-1= 3+3-1=5 

   Cij= Ui+Vj :ادالت اخلالاي اململوءةتكوين مع -9

 u1=0: نفرض أن

Cm= U1+V1 = 7  V1=7  

C12= U1+V2  = 3  V2= 3 

C22= U2+V2 = 6  V2= 3 

C23= U2+V3 =0  V3= -3  

 :حساب التكلفة الغري مباشرة للخالاي الفارغة -1

Cij= Cij -(Ui+Vj) 

X13  C13 – U1 –V3= 10-0+3=+13 

X21  C21 – U2 – V1= 4-3-7=-6 

X31   C31 – U3 – V1= 5-12-7=-14   أصغر قيمة سالبة، أكرب قيمة سالبة ابلقيمة املطلقة      

X32  C32 – U3 - V2= 8-12-3=-7  
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ألهنا حتمل أكرب قيمة سالبة ابلقيمة املطلقة، وابلتايل نرسم املسار املغلق الذي يبدأ  x31خنتار اخلانة الفارغة 
 (.حيث عند الزوااي تكون اخلالاي مشغولة. )هي عندهاهبا وينت

x31  x33  x23  x22  x12  x11  x31  

 :اخلالاي ذات اإلشارة سالبة يف املسار هي

x33= 14 ; x22= 18 ; x11= 18 

 :جيب اختيار أدىن قيمة من بينها

Min( x33= 14 ; x22= 18 ; x11= 18)  x33= 14 

 :إىل القمم املوجبة وطرحه من القيم السالبة يف املسار املغلق 32قدار هذا يعين إضافة امل

 

 

  

 :وبعد تعديل قيم املتغريات األساسية حنصل على اجلدول التايل

 

 

 

 

 

 

  ai D3 D2 D1العرض 

99  31 33 1 2 2 S1 
   

92 91 1 2 2 - 2 S2 
   

32 - 2 - 3 32 9 S3 
   

 bjب الطل 33 99 91 21

+ - + - + - + 

X11/8 X12/4 

X31/0 

X22/18 X23/6 

X33/14 

+ 14 

- 4 

- 20 

0 - 

+ 18 

- 

18 
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C= (4*7) + (18*3) + (4*6) + (20*0) + (14*5)  

C= 176                                                            

جدول احلل األمثل ملشكلة النقل، حبيث تكون تكاليف النقل أقل ما ميكن مستخدما طريقة  :مثال
 (:األفضل ابستخدام طريقة األقل تكلفة يف املصفوفة بعد احلصول على احلل)عوامل الضرب 

 2=3-2+1: هو عدد اخلالاي اململوءة m+n-1التأكد من  -3

 V4 V3 V2 V1  
العرض   

ai 

D4 D3 D2 D1 

1500  4 250 6 250 8 750 10 S1 U1 
250    

1000  2  5  17  14 S2 U2 
1000    

1500  9  1 1500 7  18 S3 U3 
    

  bjبالطل 750 1750 250 1250 4000
 

 

 :تكوين املعادالت للخالاي اململوءة -2

 :نستنتج احللول U1=0: ابفرتاض أن

Cij= U1+Vj 

C11=U1+V1=10  V1=10 
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C12=U1+V2=8  V2=8 

C13=U1+V3=6  V3=6 

C14=U1+V4=4  V4=4 

C24=U2+V4=2  U2= -2 

C32=U3+V2=7  U3= -1 

 :طرق احلل األمثل*

، وهي (عوامل الضرب)إلجياد احلل األمثل نذكر فيما يلي طريقيت املسار املتعرج وطريقة التوزيع املعدل 
 .طرق حتقق احلل األمثل عن طريق حتسني احلل األفضل

 : طريقة املسار املتعرج 
ضل أو املمكن ملعرفة ماذا األف تتطلب هذه الطريقة تقييم كل خلية غري مشغولة يف جدول احلل األويل

سيحدث لتكاليف النقل الكلية إذا نقلت وحدة واحدة إىل أحد اخلالاي غري املشغولة، فإذا وجدان أن ملئ 
خلية معينة غري مشغولة ستؤدي إىل تقليل التكاليف، يتم تعديل احلل الراهن وتستمر عملية تقييم كل 

لة ال يؤدي إىل التقليل يف تكاليف النقل بل سيؤدي جدول إىل أن نتوصل إىل إشغال أي خلية غري مشغو 
إىل زايدهتا، كما جيب مالحظة أن أية مشكلة للنقل تكون قابلة للحل األمثل دون أي إجراءات إضافية إذا 

 –حتقق الشرط األدىن، وهو أن عدد اخلالاي املشغولة جيب أن يساوي دائما عدد الصفوف عدد األعمدة 
3( .m+n-1 = )اي املشغولةعدد اخلال . 

 :لتطبيق هذه الطريقة جيب إتباع اخلطوات التالية
 .رسم مسار مغلق لكل خلية غري مشغولة، يبدأ من اخللية الغري مشغولة املراد تقييمها وينتهي هبا -3
 .، وهكذا(-)للخلية املراد تقييمها، تليها عالمة سالبة )+( يبدأ املسار املغلق بعالمة موجب  -9
لفة غري املباشرة للخلية، وذلك جبمع الكلفة للخالاي على املسار، فإذا كانت القيمة حنسب الك -1

 .سالبة معىن ذلك أن إشغال هذه اخللية سيساهم يف خفض التكاليف
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يف حال تعدد القيم السالبة تعطى )تكرار اخلطوات السابقة يف حالة وجود أكثر من خلية فارغة  -2
 (.لسالبة األكرب ابلقيمة املطلقةاألولوية للخلية ذات التكلفة ا

 .يتم إشغال اخللية الفارغة من اخلالاي املشغولة اليت حتمل إشارة سالبة يف نفس املسار -9
 .تكرار اخلطوات -2
، يف هذه احلالة نضيف إىل أحد (عدد اخلالاي املشغولة( = m+n-1)يف حالة عدم حتقق الشرط  -2

 .حبيث ال تؤثر يف احلل( 1)اخلالاي الفارغة ذات أقل كلفة قيمة 
 :نعترب املثال

 .طريقة الركن الشمايل الغريب: احلل املمكن -3
 .املسار املتعرج: حتسني احلل -9

S 3 2 1  

99 - 31 4 1 18 2 1 
   

92 6 1 18 2 - 2 2 
   

32 14 2 - 3  9 3 
   

21 91 99 33 D  

 
  9= م .خ.ع: الشرط

M+n-1=3+3+1-1=5 
 .الشرط حمقق
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 اخللية الفارغة املسار املغلق التكلفة غري املباشرة

+10-0+6-3=13 x13
+
x23

-
x22

+
x12

-
x13

- x13 
+4-7+3-6=-6 x21

+
x11

-
x12

+
x22

-
x21

+ x21 
+5-9+0-6+3-7=-

14 
x31

+
x33

-
x23

+
x22

-
x12

+
x11

-

x21
- 

x31 

8-9+0-6=-7 x32
+
x33

-
x23

+
x22

-
x32

+ x32 
 : ويتم إشغاهلا كما يلي  x31أي اخللية  -32رب تكلفة سالبة ابلقيمة املطلقة اختيار أك يتم

  Min(x33;x22;xn): اختيار اخللية ذات املقدار األقل، واليت حتمل اإلشارة السالبة أي *

Min(18 ;18 ;14)=14                                      

 : طرحها من اخلالاي السالبةللخالاي املوجبة و  32نقوم إبضافة * 

 

 

 

 

 

 

 : فيصبح اجلدول

1 9 3  
- 33 2 3 

91 2 - 9 

4 81 

4 02 

2 84 

81 

2 84 

6 

4 

81 

+ 

- 
+ 

- + 

- 
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- - 32 1 
C=176 

   m+n-1   /9=9= م.خ.ع: الشرط

 

 :التحقق من جديد من أمثلية احلل

+10-0+6-3=13 x13x23x22x12x13 x13 
+4-7+3-6=-6 x21x11x12x22x21 x21 
+8-5+7-3=7 x32x31x11x12x32 x32 

9-5+7-3+6-0=14 x33x31x11x12x22x23x33 x33 
 

 

 

 

 

 

  

C=152 

 

 m+n-1= م.خ.ع: الشرط

1 9 3  
- 99 - 3 

91 (-) 2 9 
- - 32 1 

2 

4 

2 

81 

4 

00 

2 4 

- 

+ 

+ 

- 
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 1نضيف  2≠9                  

 : التقييم

x11x12x22x21x11 = +6 

x13                              = +13 

x32                                = +1 

x33                                = +8                                                         
    

 مسائل التخصيص

 :متهيد*

ن األشخاص تتلخص إشكالية مسائل التخصيص يف كيفية توزيع جمموعة من الوظائف على جمموعة م
أو جمموعة من اآلالت على جمموعة من املهام، حبيث يؤدي ذلك إىل استخدامها أبعلى كفاءة ممكنة، مما 
يؤدي إىل حتمل تكلفة أقل أو جين أرابح أكرب، شرط أن يتم ختصيص لكل وظيفة شخص واحد أو آلة 

 .د اآلالتواحدة فقط، وهذا يقتضي أن يكون عدد الوظائف مساواي لعدد األشخاص أو عد

، حبيث ميكن لكل D,E,Fوثالث وظائف  A,B,Cمثال حسب الشكل التايل لدينا ثالث آالت 
 . آلة أن تنجز أي من الوظائف الثالث إمنا بتكاليف قد تكون خمتلفة

A                             D 

B                              E 

C                              F 

 اآلالت الوظائف
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كأمثلة على مشاكل التخصيص تذكر ختصيص عدد من احلافالت لعدد من األحياء السكنية، أو عدد 
 .إخل...من املقاولني إلجناز عدد من املشاريع 

 :إشكالية التخصيص -3

 :متثل مسألة التخصيص حالة خاصة من مسائل النقل، وميكن طرحه ابعتماد املثال التايل

 1يف  D,E,Fآابر  1، حيث كلفت حبفر A,B,Cآالت للحفر  1از اآلابر متتلك مؤسسة الجن
 .مناطق

إن تكلفة احلفر ختتلف حسب كل آلة وحسب الطبيعة اجليوفيزايئية للرتبة اليت حيفر فيها كل بئر، كما 
 :يوضحه اجلدول التايل

F E D الوظائف 
 اآلالت 

14 6 18 A 
10 14 12 B 
10 8 16 C 

 .ىندو إجياد أفضل ختصيص لآلالت، حبيث تكون التكاليف يف حدها األويكون املطلوب ه

 :هناك عدة طرق حلل مسائل التخصيص، نذكر منها: طرق احلل -2

 .طريقة الربجمة اخلطية* 

 .طريقة النقل* 

 . الطريقة اهلنكارية* 

 : تكون الصياغة على الشكل: طريقة الربجمة اخلطية -أ

 xij    iختصيص 
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 jللقيام بـ 

            
    Min Z=   

    

  Sc             
    

Ahmed                                      
                                   

Xij ≥ 0 

 يف هذه: طريقة النقل -ب
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 مدخل للربجمة  الغري خطية 

 

 

 

 مدخل للربجمة الغري خطية

 :العدم خطية الدو * 

افرتضنا يف دراستنا املبدئية للربجمة اخلطية وجود عالقة خطية يف دالة اهلدف ويف الشروط املدونة يف 
املشكلة، ولكننا يف بعض احلاالت نواجه مواقف ال يكون لدينا فيها عالقات خطية،والسيما يف دالة 

مع عالقة اخلط املستقيم  اهلدف، وميكننا يف معظم هذه احلاالت التغلب على مشكل عدم جتاوب الدالة
 . عن طريق تقسيم دالة اهلدف إىل أجزاء كل منها ميثل دالة خطية

وعلى هذا يكون لدينا جمموعة من الدوال اخلطية اليت متثل يف جمموعها دالة غري خطية، ويتبع هذا 
 .وجود شروط جديدة إضافية حتدد املدى اخلاص بكل من املتغريات املتعلقة بدالة اهلدف

 ، وابستخداموحدة من الكراسي يف الساعة 311ح هذه احلالة نفرتض أنه لدينا مصنع ميكنه إنتاج لشر 
ون للوحدة  91قطعة أخرى يف الساعة، وتكلفة املواد املباشرة هي  99اآلالت االحتياطية ميكنه إنتاج 

 21لعمل املباشر هي للمنتجة يف املصنع االحتياطي، وكذلك فإن تكلفة ا 99املنتجة يف املصنع الرئيسي و
ساعة يف األسبوع، وبعد  21يف املصنع االحتياطي حىت معدل  21ون للوحدة يف املصنع الرئيسي، و 

ساعة فإن األجر مياثل مرة ونصف األجر املدفوع عن كل من األربعني ساعة األوىل، وال ميكننا  21هذه الـ
 :وعلى هذا يكون لدينا الدوال التالية. ساعة يف األسبوع 21العمل أبي حال من األحوال أكثر من 

 :اإلنتاج يف املصنع الرئيسي يف الوقت العادي -أ

 331(= 21+91: )تكلفة الوحدة احلدية* 

 311*21 ←وحدة يف األسبوع   2111: الطاقة* 
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 :اإلنتاج يف املصنع االحتياطي يف الوقت العادي -ب

 399=21+99: تكلفة الوحدة احلدية* 

 وحدة يف األسبوع  3111=21*99: الطاقة* 

 :اإلنتاج يف املصنع الرئيسي يف الوقت اإلضايف -ج

 321( =تكلفة العمل)3.9*21( + تكلفة املواد)91: تكلفة الوحدة احلدية* 

 وحدة يف األسبوع 9111(=ساعة املتبقية)91*311: الطاقة* 

 :اإلنتاج يف املصنع االحتياطي يف الوقت اإلضايف -د

 321(=3.9)22+99: ديةتكلفة الوحدة احل* 

 وحدة يف األسبوع 911=91*91: الطاقة* 

ويبدو واضحا أننا سنقوم ابإلنتاج حسب اخلطوات األربعة املتتالية من دالة اهلدف حسبما تقضي 
، فإذا كانت ..احلاجة، حيث أن اخلطوة األوىل أرخص من الثانية، والثانية أرخص من الثالثة و هكذا

 911وحدة، و 2111وحدة فإننا سنقوم ابإلنتاج على اجلزء األول حىت  2911احتياجات السوق هي 
وحدة فإننا سنقوم ابستعمال الثاين كله  2911وحدة على اجلزء الثاين، وطبعا إذا كان السوق حيتاج إىل 

 . إىل جانب جزء من الثالث وهكذا

ل اإلنتاج وعند مجيع وتبقى لدينا مشكلة حساب التكلفة املتوسطة لوحدة اإلنتاج يف كل من مراح
 : املعادالت األربعة وهذه ميكن حساهبا انطالقا من املعلومات السابقة كما يلي

 ( Mo)التكلفة احلدية = تكلفة اإلنتاج املتوسطة  :وحدة 2111إىل  1أوال من 

                      = التكلفة املتوسطة للوحدة  :وحدة 9111إىل  2111اثنيا من 

 
 

  -125=      
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 x> 0444  ≤ 9111علما أن 

 331*2111: قطعة األوىل هي 2111وذلك ألن تكلفة إنتاج الـ 

  399(x-2111: )للقطعة أي 399وما فوق ذلك سيتكلف 

 .واملتوسط سيكون ما عرب عنه يف املعادلة السابقة

  :x > 4445 ≤ 1112اثلثا من 

                               = التكلفة املتوسطة للوحدة 

 
 

 : x > 0444 ≤ 2911رابعا من 

                                         = التكلفة املتوسطة للوحدة 

 
 

وطبعا ميكن لنا تكوين املشكلة ابعتبار كل من هذه املراحل بتكلفتها املختلفة متغريا مع إعطائها رقما 
دنيا وقصوى لكل من هذه املتغريات ضمن الشروط ويف نفس الوقت وضع حدود  x1,x2,x3,x4معينا، 

الالزمة لتكوين املشكلة النهائية، وعلى سبيل املثال فإن تكلفة اإلنتاج املتوسطة للوحدة يف اجملموعة األوىل 
(x1)  

110x1 

 x1≤4000: هو x1والشرط املقيد لقيمة 

    : دالة هدفها هي= اجملموعة الثانية 
     

  
 

  x2 < 4000  :ة هلاالشروط املقيد

5000 ≤ x2                      

 :اجملموعة الثالثة
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         :دالة اهلدف
      

  
 

 x3 > 5000: القيود

x3 ≤ 7000        

 : اجملموعة الرابعة

      : دالة اهلدف

  
     

 x4 > 7000: القيود

x4 ≤ 7500 

 . وهكذا تيسر لنا حل املشكلة

 

 

 

 

 صياغة املشكلة االقتصادية يف شكل منوذج رايضي : الربجمة اخلطية

 : التمرين األول

دوالر لكل   21كراسي وطاوالت، حمققا بذلك ربح يقدر بـ: يقوم مصنع إبنتاج نوعني من املنتجات
ساعات من 1ساعة عمل بشرية، و9د إىل حيتاج إنتاج الكرسي الواح. دوالر لكل طاولة 91كرسي، و 

 .ساعات يدوية وساعة واحدة آلية9اآللة، بينما حتتاج الطاولة الواحدة إلنتاجها إىل 

. وحدات خشب 2يتطلب إنتاج وحدة واحدة من الكراسي وحدة واحدة من اخلشب، بينما الطاولة 
 .وحدة خشب 32يوم، و ال/ساعة آلية29اليوم، /ساعة عمل يدوية21واملتوفر لدى املصنع هو 

 قسم علوم التسيري 13سلسلة رقم  ت املؤسسةتطبيق رايضيا
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لتحقيق أكرب ربح ( ساعات العمل اليدوية، اآللية، اخلشب)كيف ميكن للمصنع توزيع املوارد املتاحة * 
 ممكن؟

 :التمرين الثاين

تريد شركة تغذية إعداد كيس غذائي للحيواانت حيتوي على كميات معينة من الفيتامينات على النحو 
 :وحدة من الكالسيوم، حيث أن 31وحدة من الربوتني،  391: التايل

 .وحدات كالسيوم يف الكيلوغرام الواحد9وحدات بروتني و  31الذرة حتتوي على  -

 .وحدات كالسيوم يف الكيلوغرام الواحد9وحدة بروتني و 9السماد حيتوي على  -

دوالر، فكم يتكلف إنتاج  2كلغ مساد هو 3دوالر و  3كلغ من الذرة هو 3فرض أن تكلفة * 
 س الغذائي الواحد الذي حيتوي على الكميات املطلوبة وأبقل تكلفة؟الكي

 :التمرين الثالث

على مرحلتني آلية ويدوية، حبيث يكون الربح من  Bو  Aيقوم مصنع إبنتاج نوعني من املواد األولية 
 .ن.وB 3ن ومن املادة .و3هو  Aبيع وحدة واحدة من املادة 

فتتطلب  Bساعات يدوية، أما املادة 9ساعة واحدة آلية و  Aيتطلب إنتاج وحدة واحدة من املادة 
( اآللية)ساعات عمل آلية وساعة واحدة يدوية، يف حني تبلغ الطاقة املتاحة واحملدودة يف املرحلة األوىل 9
 .ساعات عمل2( اليدوية)ساعات عمل، ويف املرحلة الثانية 9

 . ؤدي إىل تعظيم الربحت Bو  Aاحبث عن أفضل تشكيلة إنتاجية من املادتني * 

 

 قسم علوم التسيري (احللول) 13سلسلة رقم  تطبيق رايضيات املؤسسة
 حل متارين الربجمة اخلطية

 :التمرين األول
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عدد الطاوالت اليت تنتج يوميا، يكون حتويل املسألة إىل النموذج الرايضي   x2ميثل عدد الكراسي، و  x1بفرض أن 
 :كالتايل

 Max Z= 40x1+50x2                الربحمتثل : دالة اهلدف* 

     s.t:                                                       القيود* 

           2x1+2x2 ≤ 60:              ساعات العمل اليدوية

        3x1+x2 ≤ 75:                 ساعات العمل اآللية

      x1+4x2 ≤ 84   :                           اخلشب

 x1 ≥ 0 ; x2 ≤ 0:                 شرط عدم السلبية

 :التمرين الثاين

 .هو عدد الكيلوغرامات للذرة يف الكيس الغذائي الواحد x1: بفرض أن

            x2 هو عدد الكيلوغرامات للسماد يف الكيس الغذائي الواحد. 

 Min Z= 8x1+4x2     ذائيتدنية تكلفة إنتاج الكيس الغ: دالة اهلدف* 

               s.t:                                                                           القيود* 

   10x1+2x2 ≥ 120 :                      الكمية املطلوبة من الربوتني

 5x1+5x2 ≥ 80:                       الكمية املطلوبة من الكالسيوم

 x1 ≥ 0 ; x2 ≥ 0:                                شرط عدم السلبية

 :التمرين الثالث

 Aاملادة األولية املنتجة  x1: بفرض أن

x2   املادة األولية املنتجةB  

  Max Z= x1+x2                    تعظيم الربحدالة اهلدف * 

  x1+5x2 ≤ 5  s.t                :املرحلة األوىل:               القيود* 

                  2x1+x2 ≤ 5              :املرحلة الثانية                         
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 x1 ≥ 0 ; x2 ≥ 0        :شرط عدم السلبية         

 م طريقة احلل البياين الصياغة الرايضية واحلل ابستخدا: الربجمة اخلطية

 :التمرين األول

 21تنتج شركة أاثث عدة منتجات من بينها األريكة والطاوالت، كل أريكة تباع أتيت بربح يقدر بـ
 .دوالر 91دوالر، وكل كرسي يباع أييت بربح قدره 

إلنتاج قسم النجارة وقسم الطالء، واجلدول التايل يبني لنا معلومات ا: يتم اإلنتاج من خالل قسمني
الالزمة من حيث ساعات العمل املطلوبة إلجناز األرائك والطاوالت، إضافة إىل ساعات العمل املتاحة 

 .لكل منهما يف األسبوع الواحد

 الساعات املتاحة يف األسبوع ساعات العمل املطلوبة إلنتاج وحدة واحدة
 طاولة أريكة القسم
 921 1 2 النجارة
 311 3 9 الطالء

 

 .هذه الشركة حتديد عدد األرائك والطاوالت الالزم إنتاجها لتعظيم الربحتريد * 

 :التمرين الثاين

 :ليكن لدينا الربانمج اخلطي التايل

Max Z= 2x1+3x2 

s.t     6x1+4x2 ≤ 30 

4x1+5x2 ≤ 20                                            

x2 ≤ 3 

x1 ≤ 3 

x1 ;x2 ≥ 0 

 قسم علوم التسيري 19سلسلة رقم  تطبيق رايضيات املؤسسة
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 .ابستخدام طريقة احلل البياين x2و  x1ين أوجد قيميت املتغري * 

 

 

 

 قسم علوم التسيري  19سلسلة رقم  تطبيق رايضيات املؤسسة
 حل متارين الربجمة اخلطية

 :التمرين األول

 :الصياغة الرايضية للمشكلة االقتصادية -3

 .عدد األرائك اليت جيب إنتاجها يف األسبوع الواحد x1: بفرض أن

x2                  عدد الطاوالت اليت جيب إنتاجها يف األسبوع الواحد. 

                                         Max Z= 70x1+50x2:تعظيم الربح* 

     s.t     4x1+3x2 ≤ 240:ساعات العمل يف قسم النجارة

       2x1+x2 ≤ 100 :ساعات العمل يف قسم الطالء

 x1 ;x2 ≥ 0: شرط عدم السلبية

 :البياين للمسألة احلل -9

وذلك لتعذر رسم ( x2و x1)ميكن حل مسألة الربجمة اخلطية بيانيا إذا كانت املسألة هلا متغريا قرار فقط 
 : املتباينات ألكثر من ذلك، وميكن حل املسألة كالتايل

 .رسم املتباينات وإجياد منطقة احللول املمكنة -3

 .لول املمكنةمنطقة احل( إحداثيات)حتديد نقاط األركان  -9
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أكرب قيمة يف حالة )التعويض بنقاط األركان يف دالة اهلدف واختيار النقطة اليت تعطي احلل األمثل  -1
 (.التعظيم والعكس يف حالة التدنية

 :التمثيل البياين للقيود -أ

  4x1+3x2 ≤ 240لتمثيل القيد األول 

    4x1+3x2=240جيب أوال رسم املعادلة  

2x1+x2=100                     (2) 

 

91 1 x1 

1 311 x2 

 

60 0 x1 

0 80 x2 

 

 .ميثل احملور األفقي عدد األرائك واحملور العمودي عدد الطاوالت

 . احلد األعلى لقيد الطالء( 9)احلد األعلى لقيد النجارة بينما املستقيم رقم ( 3)ميثل املستقيم رقم 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

80 

100 

90 

A 

 عدد الطاوالت
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             0 
                                          

تسمى املنطقة أدىن اخلطني منطقة احللول املمكنة، وهي املنطقة اليت تشرتك فيها مجيع قيود املسألة 
(OABC .) 

 :حتديد إحداثيات منطقة احلل -ب

 Zالربح  عدد الطاوالت عدد األرائك اإلحداثية

O (0 ;0) 0 0 1 
A (80 ;0) 0 80 2111 

B (30 ;40) 30 40 2311 
C (0 ;50) 50 0 1911 

  

 (.9)و ( 3)من خالل التقاطع بني املستقيم  Bنقوم بتحديد إحداثية النقطة 

4x1+3x2=240….(1)  

2x1+x2=100….(2)   

 (*)…x2=100-2x1: لدينا( 9)من املعادلة  

   4x1+3(100-2x1)=240: حنصل على( 3)يف )*( بتعويض 

x1=30 ; x2=40  

10 20 30 40 50 60 

10 

20 
B 

C 

(2) 

 

(1) 

  عدد األرائك
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وحدة من الطاوالت لتتحصل بذلك على  21وحدة من األرائك و  11تقوم الشركة إبنتاج  :القرار
 .دوالر 2311أعظم ربح يقدر بـ

 :التمرين الثاين

 :حتويل القيود من مرتاجحات إىل معادالت لرسم املستقيمات وحتديد منطقة احللول املمكنة* 

6x1+4x2=30  (1) 

4x1+5x2=20  (2)  

x2=3  (3)  

(1) 

 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 1 x1 
1 7.5 x2 

5 0 x1 
0 4 x2 

8 

X2 
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 0 

 

 ( OABC)منطقة احللول املمكنة 

 :حتديد إحداثيات منطقة احللول املمكنة* 

 Max Zدالة اهلدف  x1 x2 اإلحداثيات
1 0 0 0 
A 0 3 9 
B 5/4 3 23/2 
C 5 0 10 

 

هو الذي حيقق أكرب ربح ممكن، وهذا يعين أنه  Bعند كل ركن جند أن الركن  Zمبقارنة قيمة : القرار* 
وحدة  9/91لتحقيق ربح يقدر بـ x2وحدات من  1و  x1وحدة من  2/9يتوجب على املؤسسة إنتاج 

 .نقدية

 

 

 

1 2 3 4 5 

4 

3 

1 

X1 

(3) 

(1) 

B A 

C 

(2) 
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 قسم علوم التسيري (3)سلسلة رقم  تطبيق رايضيات املؤسسة
 وذج الربجمة اخلطيةصياغة من

 : التمرين األول

 A، النوع األول (متخصصة يف إنتاج األجهزة الكهرابئية)تنتج إحدى املؤسسات نوعني من املنتجات 
 (.3،9،1)، وذلك من خالل استغالل الطاقة التشغيلية املتاحة لثالثة أنواع من املاكينات Bوالنوع الثاين 

 .1سا على املاكينة 9، و9سا على املاكينة 1، 3ينة ساعات على املاك A :2حيتاج املنتج 

 .1سا على املاكينة 1، و 9سا على املاكينة 9، 3سا على املاكينة B :2املنتج 

سا 21، و 9سا للماكينة 91، 3سا للماكينة 21: علما أن عدد ساعات التشغيل املتاحة أسبوعيا هي
، Bوحدة نقدية، ومن املنتج  31بلغ  Aدة من املنتج وأن الربح املتوقع من بيع الوحدة الواح. 1للماكينة 

 .وحدة نقدية 29

صياغة منوذج الربجمة اخلطية إلنتاج عدد الوحدات من كال املنتوجني مبا حيقق للمنظمة أكرب قدر * 
 .ممكن من األرابح

 : حل التمرين األول

 : ميكن تلخيص املعلومات يف اجلدول التايل

عدد ساعات التشغيل 
 أسبوعيااملتاحة 

 املاكينات املنتجات
 Bاملنتج  Aاملنتج 

 (3)املاكينة  2 2 21
 (9)املاكينة  1 9 91
 (1)املاكينة  9 1 21
 الربح املتوقع 31 29 
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وعدد الوحدات املنتجة من  x1هو Aنفرتض انطالقا مما سبق أن عدد الوحدات املنتجة من املنتوج 
 . ي قرار اثنني فقط، إذن لدينا متغري x2هو  Bاملنتوج 

 

 

 

 : تكون إذن الصياغة كما يلي

  Max Z= 80x1+95x2: دالة اهلدف* 

                                           : sub to: القيود* 

          6x1+4x2 ≤ 60 3قيد املاكينة 

          93x1+5x2 ≤ 50قيد املاكينة 

         2x1+3x2 ≤ 70 1قيد املاكينة 

     x1 ;x2 ≥ 0عدم السلبية شرط 

 :التمرين الثاين

( 3،9،1الرتكيبة )ترغب الشركة العامة إلنتاج العلف احليواين إبنتاج ثالثة أنواع من الرتكيبات الغذائية 
 .وأن كل تركيبة تتضمن مزيج من الربوتني واأللياف

 .كغ ألياف  91كغ بروتني،   91: 3حتتاج الرتكيبة

 .كغ ألياف  21، كغ بروتني  99: 9الرتكيبة 

 . كغ ألياف  21كغ بروتني،   11: 1الرتكيبة 
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كغ ألياف، وأن تكاليف شراء   291كغ بروتني و   331علما أبن االحتياجات الدنيا من املركبني هي 
 .1للرتكيبة  391، و 9للرتكيبة  391، و 3ون للرتكيبة  311املركبات الداخلة يف كل تركيبة هي 

طية إلنتاج الرتكيبات الغذائية الثالث، ملا جيعل تكاليف إنتاج الرتكيبات أقل صياغة منوذج الربجمة اخل* 
 .ما ميكن

 :حل التمرين الثاين

 :استنتاج متغريات القرار -

 .3عدد الوحدات املنتجة من الرتكيبة  ← x1نضع 

x2 ←  9عدد الوحدات املنتجة من الرتكيبة. 

x3 ←  1عدد الوحدات املنتجة من الرتكيبة. 

 .متثل هنا دالة التكاليف الكلية املتوقعة Zة اهلدف دال

 : الصيغ املعيارية -

1/ Max Z= 10x1+10x2+0x3+0x4 

Sub to :   2x1+4x2+x3=20 

                3x1+x4=15 

xi ≥ 0  i= (1;…;u)  

2/ Max Z= 2x1+4x2+0x3+0x4 

Sub to:    2x1+x2+x3=4 

                x1+4x2+x4=8 

xi ≥ 0     i= (1;…;u) 
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3/ Max Z= 

4/ Max Z=  

5/ Max Z= 10x1+15x2+0x3 

Sub to:    x1+x2+x3 =3000 

                x2= 2000  

x1;x2;x3 ≥ 0 

6/ Max Z= 3x1-x2 

Sub to :    x1-2x2-x3=4 

                x1-x4=4 

                x1+x2+x5 ≤ 8                                          x1;x2;x3;x4;x5 ≥ 0        

 

 

 

 : حل التمرين األول

 :حتويل النموذج وإضافة املتغريات* 

Min z= 2.5x1+4x2+0x3+0x4+My1+My2 

Sub to :      x1+x3=100 

                  x2-x4+y1=200 

                  x1+x2+y2=250  
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x1;x2;x3;x4 ≥ 0                       y1;y2 ≥ 0  

 :احلل االبتدائي* 

O M M 0 0 1 2.5 b Cb/
Zj 

ẞ 
y2 y1 x4 x3 x2 x1 

/ 0 0 0 1 0 1 100 0 x1 
200/1=200min 0 1 -1 0 (1) pivo 0 200 M ←y1 

250/1=250 1 0 0 0 1 1 250 M y2 
 0 0 -M 0 (2M-4) 

max 

(M-2.5)  J= zj-cj∆ 

  

100 0 0 1 1 0 1 100 0 x3 
/ 0 1 -1 0 1 0 200 4 x2 

50min 1 -1 1 0 0 (1) pivo 50 M y2 
 0 (4-2M) (M-1) 0 0 (M-2.5)max   

  

x1=50; x2=200; Z=925 

 

 

Min Z= 2x1+3x2+0x3+0x4+My1+My2 

sub to:    x1+x2+x3=6 

-1 -1 0 1 0 0 50 0 x3 
0 1 -1 0 1 0 200 4 x2 
1 -1 1 0 0 1 50 2.5 x1 

(2.5-M) (1.5-M) -1.5 0 0 0   
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2x1+2x2-x4+y1=4                                                              

x1+x2+y2=3                                                                      

xi ≥ 0   i=(1;…;u)       yj ≥ 0     j=(1;2) 

O M M 0 0 3 2 bi Cb/Zj ẞ 
y2 y1 x4 x3 x2 x1 

6/1 0 0 0 1 1 1 6 0 x3 
4/2min 0 1 -1 0 2 (2)pivo 4 M y1 

3/1 1 0 0 0 1 1 3 M y2 
7M 0 0 -M 0 (3M-3) (3M-2) j= zj-cj∆ 
8 0 -1/2 1/2 1 1 0 4 0 x3 
- 0 1/2 -1/2 0 1 1 2 2 x1 
2 1 -1/2 (1/2)pivo 0 0 0 1 M y2 

M+4 0 (1-3M/2) (-1+M/2) 0 -1 0  
 -1 0 0 1 1 0 3 0 x3 
 1 0 0 0 1 1 3 2 x1 
 2 -1 1 0 0 0 2 0 x4 
6 2-M -M 0 0 -1 0  

x1=3 ; x2=0 ; Z=6  

 

 : حل التمرين الثاين

Min W= 2000y1+5500y2 

Sub to :         y1+2y2 ≥ 20 

y1+5y2 ≥ 30                                                                 

y1 ;y2 ≥ 0                                                                   

Min W= 2000y1+5500y2+0y3+0y4+MS1+MS2 

Sub to :   y1+2y2-y3+S1=20 
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y1+5y2-y4+S2=30                                                             

i=(1 ;… ;u)    yi ;Sj ≥ 0         j=1 ;2  

O M M 0 0 5500 2000 b cb ẞ 
S2 S1 x4 x3 x2 x1 

20/2 0 1 0 -1 2 1 20 M S1 
30/5 1 0 -1 0 5 1 30 M S2 

 0 0 -M -M (7M-5500) (2M-2000) Zj-cj 
10/3 -1/5 1 2/5 -1 0 3/5 8 M S1 
30 1/5 0 -1/5 0 1 1/5 6 5500 y2 
 5500-

7/5M 
0 (2/5M-

1100) 
-M 0 3/5M-900  

 -2/3 5/3 2/3 -5/3 0 1 40/3 2000 y1 
 1/3 -1/3 -1/3 1/3 1 0 10/3 5500 y2 
 (500-M) (-1500 

–M) 
-500 -1500 0 0  

Z=w=45000 ; x1=1500 ; x2=500 
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 قسم علوم التسيري (2)سلسلة رقم  تطبيق رايضيات املؤسسة
  simplexحل التمارين ابستخدام طريقة 

 :حل التمرين األول

 :اخلطي إىل الشكل املعياري األساسي نقوم أوال بتحويل الربانمج

Max Z= x1+x2+0x3+0x4 

s.c :     x1+5x2+x3=5 

2x1+x2+x4=4                                                    

x1 ;x2 ;x3 ;x4 ≥ 0                                              

 

O 0 0 1 1  املوارد املتاحة
b 

 دالة يف cمعامالت املتغريات 
 cb/zjاهلدف 

c 
x4 x3 x2 x1 

5/1=5 0 1 5 1 5 0 x3 
4/2=2min 1 0 1 (2)pivo 4 0 x4 

 0 0 1 1 j= cj-zj∆ 
6/9=0.66min -1/2 1 (9/2)pivo 0 3 0 x3 

4 1/2 0 1/2 1 2 1 x1 
 -1/2 0 1/2max 0 j= cj-zj∆ 
 -1/9 2/9 1 0 6/9 1 x2 
 5/9 -1/9 0 1 15/9 1 x1 
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 -4/9 -1/9 0 0 j= cj-zj ∆ 
x1= 15/9=5/3 ; x2= 6/9=2/3 ; Z= 7/3  

O 0 0 0 50 40 b Cb ẞ 
x5 x4 x3 x2 x1 

18/2/3=12 c    -
1/2 

0 1 0 a   (3/2) e    18 0 x3 

54/11/4=19.63 d    -
1/4 

1 0 0 b  11/4 f     54 0 x4 

21/1/84 1/4 0 0 1 1/4 21 50 x2 
 -12.5 0 0 0 27.5 j= cj-zj∆ 

 

a= 2-(1*2)/4= 2-(2/4)= (8-2)/4= 6/4=3/2 

b= 3-(1*1)/4= 3-(1/4)= (12-1)/4= 11/4 

c= 0-(1*2)/4= 0-(2/4)= 0-(1/2)= -1/2 

d= 0-(1*1)/4= 0-(1/4)= -1/4 

e= 60-(84*2)/4= 60-(168/4)= 60-42=18 

f= 75-(84*1)/4=75-21=54 

∆jx1= Cjx1-Zjx1= 40-((0*3/2)+(0*11/4)+(50*1/4)) 

∆jx5= Cjx5-Zjx5= 40-(50/4)= 110/4= 27.5 

         = 0-((0*-1/2)+(0*-1/4)+(50*1/4)) 

         = 0-(50/4)= -50/4= -12.5  

 :9/1للحصول على العمود الوحدي نضرب يف 

O 0 0 0 50 40 b Cb ẞ 
x5 x4 x3 x2 x1 
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 -1/3 0 2/3 0 1 12 40 x1 
 4/6 1 -11/6 0 0 21 0 x4 
 1/3 0 -1/6 1 0 18 50 x2 

1380 -10/3 0 -
110/6 

0 0 j= cj-zj∆ 

 . سالبة أو تساوي الصفر، ومنه نكون قد وصلنا للحل األمثل ∆jمن اجلدول نالحظ أن مجيع قيم *

x1=12 ; x2=18 ; Z=1380u  

Max Z= 40x1+50x2+0x3+0x4+0x5 
s.c : 2x1+2x2+x3=60 

3x1+x2+x4=75                              
x1+4x2+x5=84                              

xj ≥ 0   ; j= 1 ;2 ;3 ;4 ;5  

Max Z= 40x1+50x2 
s.c : 2x1+2x2 ≤ 60 

3x1+x2 ≤ 75                                 
x1+4x2 ≤ 84                                 

x1 ;x2 ≥ 0                                 
 

x5 x4 x3 x2 x1 
0 0 1 2 2 
0 1 0 1 3 
1 0 0 4 1 

 

O 0 0 0 50 40 b Cb/zj ẞ 
x5 x4 x3 x2 x1 

60/2=30 0 0 1 2 2 60 0 x3 
75/1=75 0 1 0 1 3 75 0 x4 
84/4=21 1 0 0 (4)pivo 1 84 0 x5 

 0 0 0 50 40 j= cj-zj∆ 
ẞ←  ( صطناعيةمتغريات الفرق اال)متثل املتغريات اليت تشكل مصفوفة الوحدة 

cb←  متثل معامالت املتغرياتẞ  يف دالة اهلدفz 
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b←  ( الطرف األمين من املعادالت)املوارد املتاحة 

cj←  معامالت املتغريات يف دالة اهلدف 

 ∆Max← j= cj-zjيف حالة 

Min             ← j= cj-zj∆ 

 خنتار أكرب قيمة موجبة  ∆jيف احملور األفقي 

 تار أصغر قيمة خن oيف احملور العمودي 

jx1= Cjx1-Zjx1 = 40-((0*2)+(0*3)+(0*1))= 40-0=40∆ 

jx2= Cjx2-Zj x2= 50-((0*2)+(0*1)+(0*4))= 50-0=50∆ 

jx3= Cjx3-Zjx3 = 0-((0*1)+(0*0)+(0*0))= 0-0=0∆ 

jx4= Cjx4-Zjx4 = 0-((0*0)+(0*1)+(0*0))= 0-0=0∆ 

jx5= Cjx4-Zjx4 = 0-((0*0)+(0*0)+(0*1))= 0- 0 = 0∆ 

 

 

 

 

 

 قسم علوم التسيري (3)سلسلة رقم  تطبيق رايضيات املؤسسة
 Big Mاحلل ابستخدام طريقة 

 :حل التمرين األول
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 :الصياغة اخلطية -3

 متثل عدد ساعات العمل للعامل األول   x1  نضع

       x2   متثل عدد ساعات العمل للعامل الثاين 

Min Z= 2.5x1+4x2+0x3+0x4+My1+My2 
s.c:        x1+x3=100 

x2-x4+y1=200               
x1+x2+y2=250              
x1;x2;x3;x4 ≥ 0            

y1 ;y2 ≥ 0                

Min Z= 2.5x1+4x2 
s.c :     x1 ≤ 100 

x2 ≥ 200                  
x1+x2=250               
x1;x2 ≥ 0                 

 

O M M 0 0 4 2.5 b Cb/Zj ẞ 
y2 y1 x4 x3 x2 x1 

- 0 0 0 1 0 1 100 0 x3 
200 0 1 -1 0 (1)pivo 0 200 M y1 
250 1 0 0 0 1 1 250 M y2 
 0 0 -M 0 (2M-4) (M-2.5) j= cj-zj∆ 

100 0 0 1 1 0 1 100 0 x3 
- 0 1 -1 0 1 0 200 4 x2 

50 1 -1 1 0 0 1 50 M y2 
 0 (4-2M) (M-4) 0 0 (M-2.5) j= cj-zj∆ 
 -1 -1 0 1 0 0 50 0 x3 
 0 1 -1 0 1 0 200 4 x2 
 1 -1 1 0 0 1 50 2.5 x1 

925 (2.5-M) (1.5-M) -1.5 0 0  j= cj-zj∆ 
x1=50u ; x2=200u ; Z=925da  
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 : حل التمرين الثاين

Min z= 2x1+3x2+0x3+0x4+My1+My2 

s.c:   x1+2x2+x3=6                                                                                         

2x1+2x2-x4+y1=4                                                   

x1+x2+y2=3                                                           

x1 ;x2 ;x3 ;x4 ≥ 0                                                    

S1 ;S2 ≥ 0                                                                

O M M 0 0 3 2 b Zj ẞ 
S2 S1 x4 x3 x2 x1 

6 0 0 0 1 2 1 6 0 x3 
2 0 1 -1 0 2 2 4 M y1 
3 1 0 0 0 1 1 3 M y2 

7M 0 0 -M 0 (3M-3) (3M-2) j= cj-zj∆ 
8 0 -1/2 1/2 1 1 0 4 0 x3 
- 0 1/2 -1/2 0 1 1 2 2 x1 
2 1 -1/2 1/2 0 0 0 1 M y2 

M+4 0 (1-3M/1) (-
1+M/2) 

0 -1 0 j= cj-zj∆ 

 -1 0 0 1 1 0 3 0 x3 
 1 0 0 0 1 1 3 2 x1 
 2 -1 1 0 0 0 2 0 x4 
6 2-M -M 0 0 -1 0 j= cj-zj∆ 

x1=3 ; x2=0 ; Z=6u 

 :حل التمرين الثالث

Min W= 2000y1+5500y2 
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s.c:    y1+2y2 ≥ 20 

y1+5y2 ≥ 30                                                      

y1 ;y2 ≥ 0                                                         

                                       

Min W= 2000y1+5500y2+0e1+0e2+Ms1+Ms2  

s.c :     y1+2y2-e1+S1=20 

y1+5y2-e2+S2=30                                                                                             
   

yj ;ej ;Sj ≥ 0     j=1 ;2                                                                                        
  

O M M 0 0 5500 2000 b Cb ẞ 
S2 S1 e2 e1 y2 y1 

10 0 1 0 -1 2 1 10 M S1 
6 1 0 -1 0 (5) 1 6 M S2 
 0 0 -M -M (7M-

5500) 
(2M-
2000) 

j= cj-zj∆ 

40/3 -2/5 1 2/5 -1 0 (3/5) 8 M S1 
30 1/5 0 -1/5 0 1 1/5 6 5500 y2 
 1100-

7/5M 
0 (2/5M

-1100) 
-M 0 3/5M-

900 
j= cj-zj∆ 

 -2/3 5/3 2/3 -5/3 0 1 40/3 2000 y1 
 1/3 -1/3 -1/3 1/3 1 0 10/3 5500 y2 

45000 (500-
M) 

(-1500-
M) 

-500 -1500 0 0 j= cj-zj∆ 

 x1=1500 ; x2=500 ; Z=45000u  
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 قسم علوم التسيري (4)سلسلة رقم  مقياس رايضيات املؤسسة
  simplexاحلل ابستخدام طريقة 

 :التمرين األول

 :تايلليكن منوذج الربجمة اخلطية ال

Max Z= 70x1+40x2+60x3 

s.c :    4x1+2x2+4x3 ≤ 1000 

2x1+2x2+x3 ≤ 800                                                  

x1+3x2+x3 ≤ 400                                                    

x1 ;x2 ;x3 ≥ 0 

 لمؤسسة أكرب ربح ممكن ابستخدام طريقةفما هي الكميات املثلى الواجب إنتاجها واليت حتقق ل* 
simplex ؟ 
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 :التمرين الثاين

 .أوجد احللول املثلى لنماذج الربجمة اخلطية أدانه  simplexابستخدام طريقة

Min Z= 6x1+7x2+8x3 
s.c : 
 x1+2x2+x3 ≤ 100 
3x1+4x2+2x3 ≤ 120 
2x1+6x2+4x3 ≤ 200 
x1 ;x2 ;x3 ≥ 0 

 

Max Z= 7x1+4x2+6x3 
s.c : 
 4x1+2x2+4x3 ≤ 100 
2x1+2x2+x3 ≤ 80 
x1+3x2+2x3 ≤ 40 
x1 ;x2 ;x3 ≥ 0 

Max Z= 40x1+60x2-20x3 
s.c : 
 3x1+6x2 ≤ 300 
4x1+2x2+x3 ≤ 220 
x2+x3 ≤ 100 
x1 ;x2 ;x3 ≥ 0  

  big mاحلل ابستخدام طريقة 

 : التمرين األول

 :ليكن منوذج الربجمة اخلطية التايل

Min Z= 30x1+24x2+18x3 

s.c :      5x1+2x2+x3 ≥ 80 

3x1+3x2+3x3 ≥ 60                                              

Min Z= 3x1+x2 
s.c : 5x1+3x2 ≤ 10 

4x1+6x2 ≤ 20 
xi ≥ 0    i=(1 ;2)  

 
 
 
 
 
 
 

 قسم علوم التسيري (2) سلسلة رقم مقياس رايضيات املؤسسة
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x1 ;x2 ;x3 ≥ 0                                                     

 ما هي الكميات املثلى الواجب إنتاجها واليت حتقق للمؤسسة أقل تكلفة ممكنة؟* 

 : التمرين الثاين

 : أوجد احللول املثلى لنماذج الربجمة اخلطية أدانه simplexابستخدام طريقة 

Min 
Z=80x1+120x2+84x3 

s.c : 
 5x1+15x2+7x3 ≥ 20 
10x1+12x2+21x3 ≥ 15 
4x2+5x2+3x3 ≥ 18 
x1 ;x2 ;x3 ≥ 0 

Min 
Z=100x1+80x2+40x3 

s.c :  
4x1+2x2+x3 ≥ 7 
2x1+2x2+3x3 ≥ 4 
4x1+x2+2x3 ≥ 6 
x1 ;x2 ;x3 ≥ 0  

Min 
Z=100x1+120x2+200x3 

s.c :  
x1+3x2+2x3 ≥ 6  
2x1+4x2+6x3 ≥ 7 
x1+2x2+4x3 ≥ 8 
x1 ;x2 ;x3 ≥ 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم علوم التسيري (2)سلسلة رقم  تطبيق رايضيات املؤسسة
  simplexاحلل ابستخدام : الربجمة اخلطية

 : التمرين األول
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 :ليكن لدينا الربانمج اخلطي التايل

Max z= x1+x2 

s.c:   x1+5x2 ≤ 5 

2x1+x2 ≤ 4                                                      

x1 ;x2 ≥ 0                                                        

 .اليت تعظم ربح املؤسسة x2و  x1أوجد الكميات املنتجة من * 

 : التمرين الثاين

 :ليكن لدينا الربانمج اخلطي التايل

Max z= x1+2x2+3x3+2x4  

s.c :   2x1+x2+2x3+3x4 ≤ 150 

3x1+4x2+2x3+4x4 ≤ 120                                            

x1 ;x2 ;x3 ;x4 ≥ 0                                                       

 Aعدد الدراجات اهلوائية من النوع  x1: حيث أن

 x2 عدد الدراجات اهلوائية من نوعB 

 x3 عدد الدراجات اهلوائية من نوعC 

 x4 عدد الدراجات اهلوائية من نوعD 

جيب على املؤسسة إنتاجها للحصول على  اليتD;C;B;A حدد عدد الدراجات اهلوائية من األنواع * 
 . simplexأكرب قدر ممكن من األرابح، وذلك ابستخدام طريقة 
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 قسم علوم التسيري (8)سلسلة رقم  تطبيق رايضيات املؤسسة
 

 : التمرين الثاين

Max Z= x1+2x2+3x3+2x4+0x5+0x6 

s.c :   2x1+x2+2x3+3x4+x5=150 

3x1+4x2+2x3+4x4+x6=120                                          

x1 ;x2 ;x3 ;x4 ≥ 0                                                      

2  1  2  3  1  0 

3  4  2  4  0  1 

O 0 0 2 3 2 1 b Cb/Zj ẞ 
x6 x5 x4 x3 x2 x1 

75 0 1 3 2 1 2 150 0 x5 
60 1 0 4 2 4 3 120 0 x6 
0 0 0 2 13 2 1 j= cj-zj∆ 
 -1 1 -1 0 -3 -1 30 0 x5 
 1/2 0 2 1 2 3/2 60 3 x3 

180 -3/2 0 -4 0 -4 -7/2 j= cj-zj∆ 

 

x1=x2=x4=x6=0                                       

x3=60 

x5=30 Max Z= x1+2x2+3x4 

s.c :  2x1+x2+2x3+3x4 ≤ 150 

         3x1+4x2+2x3+4x4 ≤ 120 

  xi ≥ 0        i= (1 ;2 ;2 ;4)  
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Z=180 

 

 

 

 :التمرين الثاين

 : بسطةجد احلل األمثل لنماذج الربجمة اخلطية التالية ابستخدام الطريقة امل* 

2/ Max Z= 2x1+4x2 
s.c :  

2x1+x2 ≤ 4 
x1+4x2 ≤ 8 
x1 ;x2 ≥ 0 

1/ Max Z= 10x1+10x2 
s.c :  

2x1+4x2 ≤ 20 
3x1≤ 15 

x1 ;x2 ≥ 0 
4/ Max Z= 8x1+5x2 
s.c :  

4x1+2x2 ≤ 20 
4x1+8x2 ≤ 32 

2x1 ≤ 4 
x1 ;x2 ≥ 0 

3/ Max Z= 80x1+50x2 
s.c :  

4x1+2x2 ≤ 400 
3x1+5x2 ≤ 750 
5x1+x2 ≤ 400 

x1 ;x2 ≥ 0 
Big M : 

6/ Max Z= 3x1-x2 
s.c :  

x1-2x2 ≥ 4 
x1 ≥ 4 

x1+x2 ≤ 8 
x1 ;x2 ≥ 0 

5/ Max Z= 10x1+15x2 
s.c :  

x1+x2 ≤ 300 
x2= 200 

x1 ;x2 ≥ 0 
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 قسم علوم التسيري  12سلسلة رقم  تطبيق رايضيات املؤسسة
 Big Mطريقة : الربجمة اخلطية

 :مالحظة

 ت يف دالة اهلدف املعامال
Min Max  

 (أصغر أو يساوي) ≤إضافة متغري الفرق  0 0
+M -M  إضافة متغري اصطناعي= 
 ≥طرح متغري الفائض  0 0

+M -M و إضافة متغري اصطناعي 
 

 : التمرين األول

 :نعترب النماذج التالية

1/ Min Z= 2.5x1+4x2 
s.c :  

x1 ≤ 100 
x2 ≥ 200 

x1+x2=250 

2/ Min Z= 2x1+3x2 
s.c : 

x1+x2 ≤ 6 
2x1+2x2 ≥ 4 

x1+x2=3 
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x1 ;x2 ≥ 0 x1 ;x2 ≥ 0 

 

 .أو ما يسمى بطريقة اجلزاءات أو العقوابت Big Mحلها ابستخدام طريقة * 

 :التمرين الثاين

Max Z= 20x1+30x2 

s.c :     x1+x2 ≤ 2000 

2x1+5x2 ≤ 5500                                               

x1 ;x2 ≥ 0                                                        

 .أوجد احلل األمثل للنموذج التايل بعد حتويله للنموذج املرافق* 

 

 : التمرين الثالث

Max Z= 3x1+8x2  

s.c :  -x1+x2=200 

x1 ≤ 80                                                           

x2 ≥ 60                                                           

xi≥ 0     i=(1 ;2)  
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 قسم علوم التسيري  19سلسلة رقم  تطبيق رايضيات املؤسسة
 ( 2)متارين حلو املسألة الثنائية 

Max W= 20w1+30w2+40w3+50w4 
s.c :  

2w1+6w2+7w3+w4 ≤ 5 
3w1+8w2+w3+2w4 ≤ 2 

1/ Min Z= 5x1+2x2+x3 
s.c :  

2x1+3x2+x3 ≥ 20 
6x1+8x2+5x3 ≥ 30 
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w1+5w2+5w3+4w4 ≤ 1 
w1;w2;w3;w4 ≥ 0 

7x1+x2+5x3 ≥ 40 
x1+2x2 4x3 ≥ 50 

x1 ;x2 ;x3 ≥ 0 
Min W= 10w1+6w2+8w3 
s.c :  

w1+w2+w3 ≥ 2 
5w1+3w2+2w1 ≥ 1 

w1;w2;w3 ≥ 0 

2/Max Z= 2x1+x2 
s.c :  

x1+5x2 ≤ 10 
x1+3x2 ≤ 6 
2x1+2x2 ≤ 8 
x1 ;x2 ≥ 0 

Min W= 10w1+8w2 
s.c :  

w1+2w2 ≥ 5 
2w1-w2 ≥ 2 
w1+3w2 ≥ 4 
w1;w2 ≥ 0 

3/Max Z= 5x1+2x2+4x3 
s.c :  

x1+2x2+x3 ≤ 10 
2x1-x2+3x3 ≤ 8 

x1 ;x2 ≥ 0 

 Min Z= 4x1+5x2+3x3 
s.c :  

2x1+3x2+4x3 ≤ 2500 
x1+3x2+x3 ≥ 7500 

x1 ≥ 250 
x2 ≥ 300 

x3 ≥ 0 
x1 ;x2 ;x3 ≥ 0 

 

 

 

 

 قسم علوم التسيري 2سلسلة رقم  تطبيق رايضيات املؤسسة
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 النموذج املرافق : الربجمة اخلطية

 :التمرين األول

 :نفرتض أنه لدينا النموذج األويل التايل

Max Z= 12x1+15x2 

s.c :   6x1+6x2 ≤ 36 

4x1+2x2 ≤ 30                                                    

4x1+8x2 ≤ 40                                                    

x1 ;x2 ≥ 0                                                      

 أوجد حل النموذج األصلي -3

 اشتق النموذج املرافق وأوجد احلل األمثل له انطالقا من احلل األمثل للنموذج األصلي -9

 simplex (big m)ذج املرافق ابستخدام طريقة أتكد من احلل حبل النمو  -1
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 قسم علوم التسيري 2سلسلة رقم  تطبيق رايضيات املؤسسة
 حل التطبيق 

  :إجياد احلل األمثل للنموذج األصلي -1

Max z= 12x1+15x2+0x3+0x4+0x5 

s.c :   6x1+6x2+x3=36 

4x1+2x2+x4=30                                                   

4x1+8x2+x5=40                                                   

x1;x2;x3;x4;x5 ≥ 0                                              

O 0 0 0 15 12 b Cb ẞ 
x5 x4 x3 x2 x1 

6 0 0 1 6 6 36 0 x3 
15 0 1 0 2 4 30 0 x4 
5 1 0 0 8 4 40 0 x5 
0 0 0 0 15 12 j= cj-zj∆ 
2 -3/4 0 1 0 3 6 0 x3 

20/3 -1/4 1 0 0 3 20 0 x4 
10 1/8 0 0 1 1/2 5 15 x2 
75 15/8 0 0 0 3 j= cj-zj∆ 
 -1/4 0 1/3 0 1 2 12 x1 
 1/2 1 -1 0 0 14 0 x4 
 1/4 0 -1/6 1 0 4 15 x2 
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84 -3/4 0 -3/2 0 0 j= cj-zj∆ 
x1*=2 ; x2*=4  Z=84 

x3=x5=0                 W= 36(3/2)+30(0)+40(3/4)= 84  

x4=14 

 

 

 

  :صياغة النموذج املرافق -9

يف  ∆jومعامالهتا يف سطر دالة اهلدف  x1 ;x2 ;x3متغريات احلل األساسي هي على الرتتيب  ←
 .-2/1، و 1، -9/1جدول احلل األمثل هي على الرتتيب 

يف النموذج املرافق وابلتايل  w1 فهي تقابل املتغري جاءت يف القيد األول للنموذج األويل x3مبا أن  ←
 : فإن

w1= │-3/2│ =3/2  

 x5 ;x4: نفس الشيء ابلنسبة لـ ←

w2=0 

w3= │-3/4│=3/4 

Z*=W*  W*=84 

   :حل النموذج املرافق -1

Min W= 36w1+30w2+40w3+Mw5+Mw6-0w4-0w6 

s.c: 6w1+4w2+4w3-w4+w5=12 
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6w1+2w2+8w3-w6+w7=15 

wj ≥ 0       j=(1;…;7) 

w1   w2    w3     w4   w5    w6    w7 

6      4      4     -1    1     0     0 

6      2      8      0     0    -1     1 

  

 

 

 

 

 قسم علوم التسيري  6سلسلة رقم  تطبيق رايضيات املؤسسة
 مسائل النقل

امة، حيث أهنا هتتم بتوزيع الوحدات أو املنتجات تعترب مسألة النقل إحدى تطبيقات الربجمة اخلطية اهل
 .من عدة مصادر للعرض إىل عدة مواقع للطلب أبقل تكلفة ممكنة

وعدد  1بفرض أن عدد مصادر العرض هو )يكون جدول النقل حسب الصيغة املعرفة ابجلدول التايل 
 (.1مواقع الطلب هو 

 إىل C B A العرض
 من 

a1  
x13 

c13  
x12 

c12  
x11 

c11 I 
   

a2  c23  c22  c21 II 
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x23  x22  x21  
a3  

x33 
c33  

x32 
c32  

x31 
c31 III 

   
ai∑ 

∑bj 
b3 b2 b1 الطلب  

 

 : حيث أن

 A;B;C←  مواقع الطلب 

I;II;III ←   مواقع العرض 

 Cij← تكلفة نقل الوحدة الواحدة من املصدر iإىل املوقع j  

Xij  ← ت املنقولةعدد الوحدا 

 الطلب =العرض   ∑bj=∑aiالفرضية األساسية حلل منوذج النقل 

 

 

 

 :احلل األساسي ابستخدام طريقة الركن الشمايل الغريب -3

 إىل C B A العرض
 من 

22   4   0  
- 

10  
4 

3  
18 

7 1 
   

24   6   0  
6 

0  
18 

6  
- 

4 2 
   

14    0  9  8  5 3 
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14  -  -  
60 

60 
  الطلب 0     18 0  18  22 0   14   20

 C= (18*7)+(4*3)+(18*6)+(6*0)+(14*9)=372 

 إىل C B A العرض
 من 

22     
- 

10  
4 

3  
18 

7 1 
x13 x12 x11 

24     
6 

0  
18 

6  
- 

4 2 
x23 x22 x21 

14      
14 

9  
- 

8  
- 

5 3 
x33 x32 x31 

60 

60 
  الطلب      18   22    20

 

 : حتسني احلل األمثل -9

 :طريقة التوزيع املعدل

 n+m-1= عدد اخلالاي املشغولة * 

      1-3+3= 5                       

               5=5                        

 Cij= Ui+Vj :تكوين معادالت اخلالاي اململوءة* 
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 : نفرض أن
u1=0  
u2=3 

u3=12  
v1=7 
v2=3 
v3=-3 

C11=u1+v1=7 
C12=u1+v2=3 
C22=u2+v2=6 
C23=u2+v3=0 
C33=u3+v3=9  

 

  C^ij=Cij-(Ui+Vj)حساب التكلفة غري املباشرة للخالاي الفارغة * 

x13  Cij-Ui-Vj= 10-0+3=13 

x21  4-3-7= -6 

14-7= -12-=51V-3U-31C  31x 

x32  C32-U3-V2=8-12-3= -7 

وابلتايل نقوم برسم املسار املغلق الذي ( -32)ألهنا حتمل أكرب قيمة سالبة  x31خنتار اخللية الفارغة 
  x31وينتهي بـ x31يبدأ بـ

(+)x31  (-)x33  (+)x23  (-)x22  (+)x12  (-)x11  (+)x31 

 x33=14; x22=18; x11=18 : اخلالاي اليت حتمل إشارة سالبة يف املسار هي

 ( األساسي)ل األويل حتسني احل: طريقة التوزيع املعدل

تعترب هذه الطريقة أسهل وأسرع من طريقة املسار املتعرج، إذ ال تتطلب رسم مجيع املسارات املتعرجة، 
 :مما يقلل من اجلهد والوقت، ميكن إتباع اخلطوات التالية الستخدام هذه الطريقة

  التأكد من أن عدد اخلالاي اململوءة =m+n-1 
 ة مملوءة يف جدول احلل األساسي يتم تكوين معادلة لكل خليCij=Ui+Vj. 
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 ←Ui املتغري اخلاص ابلصفi الذي تقع فيه اخللية املعنية.  

Vj←  املتغري اخلاص ابلعمودj الذي تقع فيه اخللية املعنية.  

Cij←  تكلفة اخللية اليت تقع يف الصفi  و العمودj. 

  إجياد احلل للمعادالت للخالاي اململوءة بفرض أنU1=0. 
  حساب التكلفة الغري مباشرة للخالاي الفارغة وفقا للمعادلة(C^ij=Cij-(Ui+Vj 

، تكون التكلفة غري املباشرة هلا قيمة سالبة، (فارغة)فإذا كانت هناك خلية أو أكثر من خلية مشغولة 
قيمة  فهذا يعين إمكانية تطوير احلل األساسي لتخفيض التكاليف، وتعطى األولوية للخلية اليت هلا أكرب

 .سالبة، مث نكون املسار املغلق والذي يبدأ من اخللية ذات أكرب قيمة سالبة وينتهي هبا
  للخلية املراد تقييمها، تعقبها عالمة سالب )+( يبدأ املسار املغلق بعالمة موجبة(- )

 .للخلية اليت تليها يف املسار وهكذا
 مل إشارة سالبة يف املسار، ابلكمية يتم إشغال اخللية الفارغة من اخلالاي املشغولة اليت حت

 .، وجيب طرح املقدار وإضافته للخالاي اململوءة وفق إشارة املسار املغلقMin(xnm)األقل 
  مث نعيد نفس اخلطوات السابقة ونتوقف عن حتسني احلل عندما تكون كل قيمC^ij 

 . موجبة
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Min (x33=14 ;x22=18 ;x11=18)=x33=14 
من القمم ( 32)إىل القمم اليت حتمل اإلشارة املوجبة وطرح املقدار ( 32)يعين إضافة املقدار هدا 

 :السالبة يف املسار املغلق، وذلك كالتايل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وبعد تعديل قيم املتغريات األساسية حنصل على اجلدول التايل

X11   / 18 X12   / 4 

X22  / 18 X23  / 6 

X33  / 14 X31 

- 84 

+ 14 

+ 18 

- 4 + 20 

- 0 
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 إىل C B A العرض
 من 

22     
- 

10  
4 

3  
18 

7 1 
   

24     
6 

0  
18 

6  
- 

4 2 
   

14      
14 

9  
- 

8  
- 

5 3 
   

60 

60 
  الطلب      18   22    20

C=(4*7)+(18*3)+(4*6)+(20*0)+(14*5)= 176 

 

 

 

 :إجياد التكلفة الغري مباشرة للخالاي الغري مملوءة -1

C^ij= Cij-(Ui+Vj) 

C^21= C21-(U2+V1)=14-(-2+10)=6 

C^22= C22-(U2+V2)=17-(9+8)=11 

C^23=C23-(U2+V3)=5-(-2+6)=1 

C^31=C31-(U3+V1)=18-(-1+10)=9 

C^33=C33-(U3+V3)=11-(-1+6)=6 

C^34=C34-(U3+V4)=9-(-1+4)=5  
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مثل مبا أن قيم التكاليف الغري مباشرة للخالاي الغري مملوءة موجبة، فإن احلل الذي بني أيدينا هو احلل األ
 . Max Z=24500بتكلفة 

 :مثال

 V4 V3 V2 V1  

الكميات 
 املنتجة

   3املنطقة  9املنطقة  1املنطقة  2املنطقة 

22  31  
- 

39  
- 

32  
31 

 U1 3املركز  91
391    

24  31  
- 

33  
21 

32  
31 

 U2 9املركز  32
-    

14  31  
31 

33  
- 

39  
91 

 U3 1املركز  39
-    

الكميات  04 21 31 391 084
 املطلوبة

 

 

 .جد احلل األفضل مستخدما طريقة األقل تكلفة يف املصفوفة* 

 (.عوامل الضرب)اختبار أمثلة احلل األفضل ابستخدام طريقة * 

 

 :احلل

Z= 3240 

 m+n-1= عدد اخلالاي اململوءة 

                    4+3-1=6                    
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 U1 ; Cij=Ui+Vj=0 :املباشرة للخالاي اململوءةالتكاليف 

19=V3 ← C33=U3+V3= 11 

C11=U1+V1=20  V1=20 

C14=U1+V4=10  V4=10 

C21=U2+V1=16  U2=-4 

C22=U2+V2=14  V2=18 

C31=U3+V1=12  U3=-8  

 .حنصل على ما سبق u1=0ابفرتاض 

 C^ij= Cij-(Ui+Vj) :حساب التكاليف الغري مباشرة للخالاي الفارغة

C^12=C12-(U1+V2)=17-(0+18)=-1 

C^13=C13-(U1+V3)=15-(0+9)=-4                                                               أكرب
 ابلقيمة املطلقة

C^23=C23-(U2+V3)=18-(-4+19)=3 

C^24=C24-(U2+V4)=13-(-4+10)=7 

C^32=C32-(U3+V2)=15-(-8+18)=5 

C^34=C34-(U3+V4)=19-(-8+10)=17  

  x13  (-)x11  (+)x31  (-)x33  (+)x13(+)  :املسار

 Min(x11;x33) ; Min(10;20): اخلالاي ذات اإلشارة السالبة هي

 x11=10: ابلتكاليف الوحدية خنتار
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 للخالاي اليت حتمل اإلشارة املوجبة ونطرحها من اخلالاي ذات اإلشارة السالبة 31نضيف 

 

 

 

 

 : يصبح جدول احلل*

130    
120 

10  
10 

15  
- 

17  20 
   0 

50  
- 

13  
0 
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 . كلهاC^ij > 0نقوم إبعادة نفس اخلطوات حىت احلصول على  *

 

 املراجع

  

 .9132، اجملموعة العربية للتدريب و النشر، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، ث العملياتحبو أبو القاسم مسعود الشيخ،  -

 .9112، ايرتاك للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، القاهرة، مصر، حبوث العملياتاليامني فالتة،  -0
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ورقة حبثية مقدمة إىل امللتقى الوطين ، فعالية استخدام أسلوب الربجمة اخلطية يف مؤسسة األعمالبوسهمني أمحد، طافر زهري،  -3

، 3299أوت  91، جامعة 9113نوفمرب  92-91السادس حول األساليب الكمية و دورها يف اختاذ القرارات اإلدارية، يومي 

 .سكيكدة

  .9132، مصر، ، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندريةاستخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرارات اإلداريةجالل إبراهيم العبد،  -4

دار جمدالوي للنشر و التوزيع، عمان، األردن، الطبعة  مدخل إىل حبوث العمليات، حامد سعد نور الشمريت، علي خليل الزبيدي، -5

 .9112األوىل 
 .9132-9132، جامعة دمحم بوضياف، املسيلة، حماضرات يف مقياس رايضيات املؤسسة: سامل إلياس،مطبوعة بعنوان -6
، دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، اجلديد يف األساليب الكمية و حبوث العملياتبد هللا سعيد، سهيلة ع -7

9112. 
كلية العلوم االقتصادية   -Q.S.Bمتارين حملولة ابستعمال برانمج  –حماضرات يف الربجمة اخلطية صوار يوسف، طاوش قندوسي،  -8

 .ري، جامعة الدكتور الطاهر موالي، سعيدة، ديوان املطبوعات اجلامعية، وهران، اجلزائر، دون سنة نشرو علوم التسي التجارية

، مطبعة جامعة امللك سعود، الطبعة األوىل، اململكة العربية السعودية، الربجمة اخلطيةعبد الرمحن بن دمحم أبو عمه، دمحم أمحد العش،  -9

3221. 

 .، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة الثانيةخل لبحوث العملياتاملدعبد الرزاق املوسوي،  -22
  .دار القلم للنشر، اإلمارات، (الطرق الكمية املساعدة يف اختاذ القرار)أساليب حبوث العمليات  عبد الستار أمحد دمحم اآللوسي، -22
اإلنتاجي األمثل الذي يعظم األرابح يف ظل تطبيق نظرية استخدام منوذج الربجمة اخلطية يف حتديد املزيج علي حازم اليامور،  -20

و  ، كلية علوم احلاسبات9112ديسمرب  2-2ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر العلمي الثاين للرايضيات، اإلحصاء و املعلوماتية،  القيود،

  .الرايضيات، جامعة املوصل، العراق
 .9112معية، اجلزائر، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلاحبوث العمليات،  دمحم راتول، -23

   .9133، دار وائل للنشر،عمان، األردن، الطبعة الثانية، حبوث العملياتدمحم عبد العال النعيمي و آخرون،  -24
 .3222، مكتبة عني مشس، القاهرة، مصر، حبوث العمليات و فاعلية القراراتمصطفى أبو بكر، مصطفى مظهر،  -25
، ديوان املطبوعات "نظرية الشبكات و مسائل النقل و التخصيص"وث العمليات و تطبيقاهتا االقتصادية حبمكيد علي،  -26

 .9132اجلامعية، اجلزائر، 
دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة األوىل، ، -مدخل علمي الختاذ القرارات-حبوث العملياتمنعم زمزير املوسوي،  -27

9112. 
، كلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيري،جامعة احلاج خلضر، ابتنة، رات مقياس رايضيات املؤسسةحماضحيياوي إهلام،  -28

  .دون سنة النشر
 0220دار جامعية ( مدخل كمي )جالل إبراهيم العبد إدارة االنتاج و العمليات -81
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 املراجع 

وىل، اململكة العربية السعودية، ، مطبعة جامعة امللك سعود، الطبعة األالربجمة اخلطيةعبد الرمحن بن دمحم أبو عمه، دمحم أمحد العش،  -2

3221. 

 .، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة الثانيةاملدخل لبحوث العملياتعبد الرزاق املوسوي،  -0

  .دار القلم للنشر، اإلمارات، (الطرق الكمية املساعدة يف اختاذ القرار)أساليب حبوث العمليات  عبد الستار أمحد دمحم اآللوسي، -3

استخدام منوذج الربجمة اخلطية يف حتديد املزيج اإلنتاجي األمثل الذي يعظم األرابح يف ظل تطبيق نظرية علي حازم اليامور،  -4

و  ، كلية علوم احلاسبات9112ديسمرب  2-2ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر العلمي الثاين للرايضيات، اإلحصاء و املعلوماتية،  القيود،

  .وصل، العراقالرايضيات، جامعة امل

 .9112ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية، حبوث العمليات،  دمحم راتول، -5

   .9133، دار وائل للنشر،عمان، األردن، الطبعة الثانية، حبوث العملياتدمحم عبد العال النعيمي و آخرون،  -6

 .3222، مكتبة عني مشس، القاهرة، مصر، علية القراراتحبوث العمليات و فامصطفى أبو بكر، مصطفى مظهر،  -7

 


