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  بسم اهللا الرحمن الرحیم                    

  الفصل األول                           

  :مقدمة
الیة لموارد المنظمة تتضمن الكثیر من القرارات اإلداریة محاولة اإلستخدام األكثرفع

 ) .....رأس المال –المواد األولیة  - اآلالت ( وتشمل ھذه الموارد على سبیل المثال 

أو )لباس  –طعام  -أثاث   –آالت ( وتستخدم ھذه الموارد لصناعة المنتجات 

 ما یسمىویستخدم من أجل ذلك ) برامج الشحن  –سیاسات الدعایة (خدمات مثل 

  .بالبرمجة الخطیة 

عبارة عن طریقة ریاضیة تستخدم لمساعدة المدراء في التخطیط  :لبرمجة الخطیة ا

  قام العالم الریاضي السوفیاتي المعروف،واتخاذ القرار المتعلق بتوزیع الموارد 

بتطویر مفھوم البرمجة الخطیة قبل )AN kolmogorowv) (آن كولمقروف(

طریقة البرمجة الخطیة فقد قام بھا أما التطبیق المبكر ل، 1الحرب العالمیة الثانیة 

عندما 1947أما التقدم الرئیسي فقد حدث عام ،1945عام )stigler) (ستیغلر(العالم 

:                                                                 طریقة الحل المعروفة)Georg dantizg) (جورج دانتزج(طور العالم الریاضي 

  )Simplex method(لمبسطة باسم الطریقة ا

مل في حل مشاكل التموین في سالح الجو األمریكي وعیعمل ریاضیًا  عالمًا دانتزجكان 

 )مصادر محددة و أكثر من طلب علیھا (ھناك الكثیر من المشاكل التي تتضمنوالحظ أن 
                                                             

 . 2004أربد ، ، عالم الكتب الحدیث ،مقدمة في بحوث العملیات، نعیم نصیر  1
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,≤)(وبالتالي یمكن تمثیلھا بسلسلة من المعادالت وغیر المتكافئات الجبریة  للوصول ≥

                                 .                                     للحل األمثل لتلك المشاكل 

وبالرغم من أن التطبیقات األولى للبرمجة الخطیة كانت عسكریة في حینھا فأن استخدامھا 

ارة في الصناعة أصبح أكثر وضوحًا مع اإلنتشار الواسع للحاسبات اإللكترونیة في مجال إد

  .األعمال 

  :مشاكل البرمجة الخطیة أھم الصفات العامة ل: أوًال 

كل مشاكل البرمجة الخطیة إلى الزیادة إلى الحد األعلى أو التخفیض  تھدف .1

و تسمى ھذه الخاصیة )أرباح أو تكالیف ( إلى الحد األدنى لبعض الكمیات 

  .ھدف مشكلة البرمجة الخطیة : ب 

تتمیز بوجود معیقات أو محاذیر تحد من  جمیع مشاكل البرمجة الخطیة .2

یعیقھ حجم األموال : اختبار السیاسة الدعائیة (مثًال ،درجة تحقق الھدف

 ).المتوفرة لإلستثمار

 : مثًال ،توفر عدد من البدائل التي یمكن أن نختار منھا .3

إذا أنتجت شركة ثالث منتجات مختلفة وبالتالي سنستخدم  طریقة البرمجة 

ھل ستكرس ،د كیفیة توزیع المصادر المتوفرة على ھذه البدائل الخطیة لتحدی

ھل ستوزع مصادرھا بنسب ،كل طاقاتھا اإلنتاجیة إلنتاج الصنف األول 

  .فإذا لم تتوفر البدائل فال حاجة للبرمجة الخطیة أصًال ،مختلفة أو متساویة 

یجب أن یعبر عن الھدف و المعیقات في مشاكل البرمجة الخطیة بشكل  .4

 .ادالت أو غیر متكافئات خطیة مع
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  :متطلبات البرمجة الخطیة : ثانیًا

 :یقینیة بمعنى افتراض وجود ظروف  .1

أن األرقام الموجودة في دالة الھدف معروفة بشكل أكید وال تتغیر خالل فترة 

  .الدراسة 

 :افتراض وجود التناسب في دالة الھدف و المعیقات بمعنى  .2

  ساعات من مادة معینة) 3(ین تحتاج إلى انتاج وحدة واحدة من منتج مع

  .ساعة من نفس المادة ) 30(تحتاج إلى  وحدات من منتج معین)10(انتاج 

بمعنى أن أرقام الحلول لیس بالضرورة أن تكون ، افتراض قابلیة القسمة  .3

ثم تصحح ببرمجة األعداد  كسر إیجابي أرقام كاملة و بالتالي یمكن أن تكون

 .الصحیحة 

حیث تعتبر القیمة السلبیة ،جمیع أرقام اإلجابات غیر سلبیة  افتراض أن .4

 .للكمیات المادیة حالة مستحیلة 
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  الفصل الثاني                              
  :Simplex method(2(طریقة السمبلكس: أوًال 

وذلك في عام )Georg dantizg(إن مبتكر ھذه الطریقة ھو العالم الریاضي
الطرق التي تم اعتمادھا في حل مشاكل البرمجة  أھمالطریقة من  رھذهبو تعت1947

الخطیة وذلك لكونھا تعالج مشاكل أكثر تعقیدًا من التي تستخدم فیھا الطریقة البیانیة 
وإن فكرة ھذه الطریقة  عدد كبیر من المتغیراتوبالتحدید تلك المشاكل التي تحوي 

المدروسة وذلك من خالل مراحل  قائمة على أساس إیجاد الحل المطلوب للمشكلة
  :متسلسلة و آلیة العمل بھذه الطریقة مبینة في الشكل التالي

                                   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نعم       

  

  ال                                                     

  

  

  

  )1( الشكل رقم                     

                                                             
  .1991،القاھرة ، دار الفرقان ،أسس بحوث العملیات و البرمجة الخطیة،محمد احمد الفیومي 2

 ابدأ        

    بناء النموذج    
 الریاضي للمسألة

كتابة النموذج الریاضي   
 بالشكل القیاسي

 حضر الجدول

ھل الحل الممكن 
 المقتر ھو األمثل

اطبع قیم متغیرات 
 القرارفي المسألة

 توقف

ابحث عن الحل 
 )تحسین الحل(مثل األ
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  :ما ھو مبین بالشكل فإن خطوات الحل ھي كالتالي وحسب 

 .بناء النموذج الریاضي للمسألة  .1

 :إعادة كتابة النموذج الریاضي حسب الشكل القیاسي أي .2

  .تحویل المتغیرات الممثلة للقیود في النموذج إلى معادالت 

 .استنباط الحل األولي الممكن  .3

 .ترتیب الحل األولي في الجدول  .4

فإن كان الحل المقترح ھو الحل األمثل نكون قد توصلنا ،مثالیة الحل إختبار  .5

 .في المسألة إلى حل المسألة وعلینا طباعة قیم متغیرات القرار

  .وإال یجب تحسین الحل المقترح للوصول إلى الحل االمثل 

                                       )فوفاتحل السمبلكس باستخدام طریقة المص( : من أنواع طرق الحل وفق أسلوب السمبلكس :ثانیًا 

 : 3ل االقتصادیة بالمصفوفاتسائصیاغة بعض الم -1

ھناك الكثیر من القضایا االقتصادیة التي یمكن صیاغتھا بالمصفوفات أوًال ومن 
. الریاضیة المطبقة على المصفوفات ثانیًا ثم التعامل معھا أو حلھا بالعملیات 

بدائي ھدفھ تعریف الطالب بإمكانیة التطبیقات ثال كموما العرض ھنا إال 
  .موضوع البحث 

  : مثال 

كغ من السمن  3كغ من السكر و  5لتفرض أن مستھلكًا ما دخل مخزنًا واشترى 
حیث كان سعر الكیلو غرام من السكر  ، كغ من البطاطا  2كغ من التفاح و 4و 

لیرة  30رام من التفاح لیرة والكیلو غ 150لرات والكیلو غرام من السمن  10
  . لیرة  15وأخیرًا سعر الكیلو غرام من البطاطا 

تمثل  Qفي ھذه القضیة االقتصادیة البسیطة جدًا یمكن أن نشكل مصفوفة سطر 
  : نرتب فیھا األوزان كالتالي ، كمیات المشتریات من السلع 

Q = [5 3 4 2] 
                                                             

  .2004،حلب،مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة ،الریاضیات اإلقتصادیةو المالیة،محمد سمیر دركزنلي و آخرون 3
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أما بالنسبة لألسعار . اله حیث تظھر الكمیات المشتراة بالترتیب التي وردت أع
فیمكن أیضًا ترتیبھا ، الموافقة وعلى الترتیب لھذه السلع ، بالكیلو غرام الواحد 
نفضل أن تكون مصفوفة عمود في الحالة التي ترید فیھا ،  Pفي مصفوفة أخرى 

معرفة كم یجب أن یدفع المستھلك قیمة مشتریاتھ للبائع وھذه المصفوفة تأخذ 
  :الشكل التالي 

P = 101503015   
    :كما یلي  Q.Pمشتریات یمكن إجراء عملیة الضرب لمعرفة قیمة ال

Q.p =  [5 3 4 2]    101503015  = [650] 
  .لیرة  650حیث تجد قیمة المشتریات من السلع تساوي 

في أو ، وھنا الكمیات واألسعار ، یمنعنا من ترتیب العناصر لنالحظ ھنا أن الشيء 
فمثًال لو كانت األسعار مرتبة في . أعمدة إال إمكانیة التعامل الریاضي معھا في 

وذلك لكي  Qفي مصفوفة عمود لتوجب علینا ترتیب الكمیات  Pمصفوفة سطر 
  : حیث سیكون لدینا ، تكون عملیة ضرب المصفوفات معرفة 

P.Q =  [10 150 30 15]    5342 = [650] 
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لمعادالت الریاضیة وللمصفوفات اإلبتدائیةالشكل األولي ل -2
4 :  

  

      +       ……….. +  X    → MAX      +     +………..+      ≤     

…………………………………………………… am   +     +……..+     ≤      ,   ,……..  ≥ 0 

 :كالتالي) الشكل القیاسي(في صیغة مختصرة كتابة ھذا النموذج الریاضيیمكن 

 C  →     

    ≤   

X    ≥ 0 

 

A= ⎣⎢⎢⎢
⎡  11  12  13. . .… … …. . .  1   2   3⎦⎥⎥⎥

⎤
          X=⎣⎢⎢⎢

⎡ 1 2..  ⎦⎥⎥⎥
⎤
        b=⎣⎢⎢⎢

⎡ 1 2..  ⎦⎥⎥⎥
⎤
    

 

                                                              

                             C= [ 1  2 . .   ] 
                                                             

  2004،عمان،دار مجدالوي،األسالیب الكمیة في اإلدارة ،مؤید عبد الحسین الفضل  4
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و مكونات النموذج الریاضي السابق تدخل المرحلة  األولى من جدول  إن عناصر
  :السمبلكس وفقًا لما ھو وارد في الشكل اآلتي

  

  

                                                                                              

 

:من الشكل السابق یتضح أن  

.     مصفوفة المعامالت للمتغیرات في القیود )= aij)A 

  b  = عمود القیم الحرة.  

    = C دفصف المعامالت للمتغیرات في دالة الھ. C = ساسیة في دالة الھدف معامالت المتغیرات األ.  

   I    = مصفوفة الوحدة.  

  .  Cjیم من صف الق Zjحاصل طرح صف القیم =  zj=∑ CB * aij(.    -Z(یحسب من العالقة التالیة =   Z  ).basic variable(عمود المتغیرات األساسیة =     .صف من القیم المتغیرة =   0   

  

یتم اإلنتقال إلى المرحلة ، بعد اإلنتھاء من ترتیبات وحسابات المرحلة األولى أعاله 
و المراحل التي یتم .التالیة و فیھا یتم تحسین الحل لغایة بلوغ مرحلة الحل األمثل 

اإلنتقال بینھا تسمى المراحل الوسیطیة  و المرحلة األخیرة تسمى مرحلة الحل 
  . لمراحل السابقة یستخدم حساب المصفوفاتاألمثل وفي كل ا

  

  c 
b I A    C  
z  0     

  C   -Z  
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  :5)الذي یعبر عن مرحلة نموذجیة افتراضیة ( كما ھو واضح في الشكل التالي      

  bالقیم الحرة 

C  
  المتغیرات
  االساسیة

  

B-1 b B-1     B-1A  XB CB 

B-1b C     C    B-1A                     C   B-1  Zj   

  B-1 C             C  B-1A C- Cj-Zj  

     

B-1  =تلك المرحلة و للمتغیرات األساسیة  يمقلوب مصفوفة المعامالت للقیود ف
  تشغل موقع مصفوفة الوحدة في الجدول األولي ) B(إن مقلوب المصفوفة ، الجدیدة

 C   = یعني متجھ أفقي لمعامالت المتغیرات األساسیة.  

  

في جداول  د اختیارنا للسطر المحوري والعمود المحوريعن:مالحظة ھامة 
  .السمبلكس

   Z-  )(أكبر قیمة موجبة في السطر  –العمود المحوري : في حالة تعظیم األرباح

   Z-  )(أكبر قیمة سالبةفي السطر  –العمود المحوري    :في حالة أقل التكالیف

  )العمود المحوري/bi(للناتج  موجبةأقل قیمة قسمة -يالسطر المحور:في حالة تعظیم األرباح

   )العمود المحوري/bi(للناتج  موجبةقیمة قسمةأكبر -السطر المحوري:  في حالة أقل التكالیف

  

  

في حالة تعظیم  والشكل التالي یوضح آلیة حل السمبلكس بطریقة المصفوفات
  .األرباح

  

                                                             
 .الریاض،دار المریخ ،مقدمة في بحوث العملیات،حمدي طھ 5
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  ال                                          نعم                     

  

       

  

  

  

  

  

  ال  

  

  نعم      

  

  

  

  

  

  

 تحضیر جدول السمبلكس األولي

ھل یوجد عناصر 
  موجبة في الصف 

Cj-Zj         

اختیار اكبر قیمة ب  Pjعین العمود المحوري 
موجبة في صافي                                

  العائد المفقود

(Cj-Zj )                                                   

ھل یوجد عناصر 
في العمود 

  المحوري سالبة

:             الذي یحقق )bi(الصف المحوري عین 

   / bi  أصغر قیمة موجبة                              . لمحوري العمود ا

  احسب عناصر الجدول الجدید

  إطبع الرسالة

 ))ال یوجد حل ممكن((

 توقف

الحل المقترح في الجدول    
 ھو الحل األمثل

    إطبع قیم تغیرات 
     القرار األساسیة 
 وقیمة دالة الھدف

 توقف
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  :وفي ما یلي مثال لتوضیح الفكرة

یتم ذلك على ) w1,w2(إحدى المنشآت اإلنتاجیة ترغب بطرح نوعین من المنتجات 
تمثل محددًا التي )  (S1,S2,S3أساس االعتماد على ثالث أنواع من المواد األولیة

  :یمثل البیانات الخاصة بھذه المشكلة و الجدول التالي ، للنشاط اإلنتاجي

مقدار المتوفر من 
  المواد األولیة

     استھالك المواد األولیة لكل منتج
  المواد األولیة  

W2 W1 

1000   1 2 S1 

2400      3 3 S2 

600 - 1.5 S3   
  األسعار     30 20  
  

التي تجعل األیرادات من اإلنتاج أعلى w1,w2ھي كمیة االنتاج من  ما: المطلوب 
  .ما  یمكن 

  : الحل

في البدایة یتم وضع العالقات الریاضیة الخاصة بالنموذج الریاضي لھذه المشكلة 
  :حیث أن 

  X1↔   كمیة األنتاج منw1 

X2  ↔   كمیة األنتاج منW2  

  

  

  :ودالة الھدف تكون على الشكل التالي 

  Z: 30X1+20X2   → MAX                                         
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 :                                                                  الشروط التالیة مستوفیًا
                                                         

                                                                                           
2X1+X2≤ 1000  

3X1+3X2≤ 2400  

1.5X1≤ 600  

X1,X2≥ 0 

          slack variables)(بفرض أن الرموز المعبرة عن المتغیرات الراكدة
                       :كما یلي  ھي

X3=المتغیر الراكد للقیمة األولى وتمثل مقدار المواد األولیةS1  غیر المستغلة.  

X4= المتغیر الراكد للقیمة الثانیة وتمثل مقدار المواد األولیةS2 غیر المستغلة.  

X5= المتغیر الراكد للقیمة الثالثة وتمثل مقدار المواد األولیةS3 غیر المستغلة.  

  

  :وعلیھ یصبح النموذج الریاضي السابق كما یلي 

Z: 30X1+20X2+0X3+0X4+0X5   → MAX  

2X1+X2+X3≤ 1000  

3X1+3X2+X4 ≤ 2400  

1.5X1+ 5 ≤ 600  

X1,X2, … … 5 ≥ 0 

یتم نقل بیانات ھذا النموذج الریاضي إلى المرحلة األولى من جدول السمبلكس حیث 
كما ھو واضح في ، بمثابة متغیرات أساس)x3,x4,x5(تكون المتغیرات الراكدة 

  :الجدول التالي
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  :المرحلة األولى من جدول السمبلكس

  
القیم الحرة و دالة    

  )(Zالھدف

0 0 0 20 30 CJ   
CB X5 X4 X3 X2 X1  المتغیرات

  األساسیة

1000 0 0 1 1 2 X3 0 
2400 0 1 0 3 3 X4 0 
600 1 0 0 0 1.5 X5 0  
0 0 0 0 0 0   

  0 0 0 20 30 C -    

  

 Z =∑CB*aij : (j= 1,2,,,,,,n,i=1,2,3,,,,,,,,m)   :تحسب حسب العالقة التالیة  Z إن قیم      

  :ما یلي  X1,X2وعلى أساس ھذه العالقة  الریاضیة یكون لدینا للمتغیرات 

Z1=0*2+0*3+1.5*0=0 

Z2=1*0+3*0+0*0=0 

  :كما یلي ) Z-  (ویتم حساب القیم 

                                                                                             
      (C1-Z1)=30-0=30                 →                         x1 

      (C2-Z2)=20-0=20 →   x2 

 

  :لتالي إن العناصر التي تشكل مكونات النموذج الریاضي ا

A= 2 13 31.5 0  ,I= 1 0 00 1 00 0 1   ,b= 10002400600   ,XB=  3 4 5  , CB= 000  
 

C=[30 20 0 0 0] 
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إن المرحلة التالیة في جدول السمبلكس تبدأ بإدخال متغیر أساسي جدید و ھو ذلك 

ذلك یقع اإلختیار ھنا ل) CJ-ZJ(المتغیر الذي یقابل أكبر قیمة موجبة في الحقل 

ویسمى العمود الذي یقع فیھ ھذا المتغیر  30لكونھ یقابل المقدار X1على المتغیر 

وذلك )  X3,X4,X5(ویتم إخراج أحد متغیرات األساس الحالیة ، بالعمود المحوري 

المحوري  على ما یقابلھا من قیم في العمود biیتم  تقسیم القیم في العمود بعد أن 

أقل القیم لكونھا   (X5=400)حیث یقع اإلختیار على القیمة للمتغیر  ) x1عمود (

                                         :وذلك ألن 

X3=
     =500 

X4=
     =800 

X5=
    . =400 

في جدول  وعلى ھذا األساس فإن تشكیلة المتغیرات األساسیة للمرحلة التالیة
  )X1,X3,X4:  (  ھي التالي السمبلكس

إن الحسابات التي یجب أن تتم في ھذه المرحلة ھي أیجاد قیم األعمدة 
)X1,X2,X3,X4,X5 ( ویعتمد ذلك على حساب المصفوفات وبالتالي ال بد من تحدید

  :                                 كما یلي B-1ومقلوبھا   Bالمصفوفة 

=B-1   (B) . عن قیمة معین المصفوفةیعبر : | |                                                                            
 | |  

B)(  :یعبر عن المصفوفة المرافقة.     
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BT : یعبر عن منقول المصفوفة ومنھ نستنتج المصفوفة المرافقة.  

  .ونحصل على المنقول من خالل تبدیل األسطر باألعمدة 

المرافقة من خالل إحالل المتممات الجبریة لعناصر  ونحصل على المصفوفة
  .المنقول محل عناصر المنقول 

  :من خالل العالقة  Bمعین  فيaijنحصل على المتمم الجبري للعنصر

 

Bij=(-1)i+j ∆ij 

                                       x5     x4    x3             

                       B= 1 0 20 1 30 0 1.5  ,                                                          
B T= 1 0 00 1 02 3 1.5   ,                  ( B)= 1.5 0 00 1.5 0−1 −3 1  | |=+1* 1 30 1.5 -0* 0 20 1.5 +0∗  0 21 3 =1.5 

 

 
                                             X3    X4     X5 

B-1=
  .  1.5 0 00 1.5 0−1 −3 1  =     1 0   −0 1 −20 0     
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في المرحلة الثانیة من جدول )  X3  X4  X5  (ھذه العناصر تقابل األعمدة 
وعلى أساس نفس القاعدة في اعتماد حساب المصفوفات یتم حساب بقیة  السمبلكس

  :لك كما یلي وذ  B-1Aالعناصر المطلوبة 

                                    X1 X2 

B-1A  = 1 0 −   0 1 −20 0    * 2 13 31.5 0 = 0 10 31 0  
  .   في المرحلة الثانیة من جدول السمبلكس) X1,X2  (ھذه العناصر تقابل األعمدة 

            )b(  

          2001200400   = * 10002400600   B-1b= 1 0 −   0 1 −20 0       

  .   في المرحلة الثانیة من جدول السمبلكس )b(ھذه العناصر تقابل العمود

             X2 X1 

     B-1A=[0 0 30]  0 10 31 0 =[30 0] 
 

  .)X1,X2  (وتقابل القیم ZJعناصر من الصف 

                                          X5   X4    X3  

    B-1=[0 0 30] ∗  1 0 −   0 1 −20 0    =[0 0 20] 
  .  ( X3  X4  X5  ) وتقابل القیمZJعناصر من الصف 
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    )z(:                           b)(قیمة دالة الھدف

    B-1 b=[0 0 30] ∗  2001200400  = 12000 

:الي وعلى ھذا األساس تصبح المرحلة الثانیة من جدول السمبلكس كالت  

 

لكونھ یقابل أكبر قیمة موجبة في  X2في المرحلة الثانیة یدخل  المتغیر الجدید 
  :أما المتغیر الخارج فإنھ یحسب كالتالي CJ-ZJ)(الحقل

   X3=
    =200 

  X4 =
      =400 

 

 

 

 

 

 

 

 
CB 

 CJ 30 20 0 0 0 القیم الحرة 
المتغیرات  و دالة الھدف

 األساسیة
X1 X2 X3 X4 X5 

0 X3 0 1 1 0 -    200 

0 X4 0 3 0 1 -2 1200 
30 X1 1 0 0 0 -    400 

 ZJ 30 0 0 0 20 12000 
CJ-ZJ 0 20 0 0 -20  
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لمرحلة الثالثة في جدول السمبلكسا  

  

  

  

یتضح أن النتائج ال تزال بعیدة عن الحل األمثل و ذلك لوجود من الجدول السابق 
وتقع تحت ) 20/3(وھي القیمة) CJ-ZJ(ة واقعة في الصف قیمة موجب

لذلك سوف یكون ھو المتغیر الداخل أما المتغیر الخارج یحسب على )(X5المتغیر
  :النحو التالي 

X4=
    =300  

 =600         X1=
        

وعندھا یتم تنظیم المرحلة الرابعة من جدول  X4لذلك یعتبر المتغیر الخارج ھو 
 :السمبلكس كالتالي 

    

  

  

  

 
CB 

 CJ 30 20 0 0 0 القیم الحرة 
ھدفو دالة ال المتغیرات  

 األساسیة
X1 X2 X3 X4 X5 

20 X3 0 1 1 0 -    200 

0 X4 0 0 -3 1 2 600 

30 X1 1 0 0 0 23 400 

 ZJ 30 20 20 0 -     16000 

CJ-ZJ 0 0 -
20 

0 203   
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  :المرحلة الرابعة من جدول السمبلكس 

  

  

  

  

ھي سالبة و أصفارلذلك یعتبر ) CJ-ZJ(من الجدول السابق یتضح أن كل قیم الحقل 
ویالحظ من الجداول السابقة أن قیمة الدالة قد ارتفعت من ،ھذا ھو الحل األمثل 

  .18000صفر إلى 

  

  

  

  

  

  

  

 
CB 

 CJ 30 20 0 0 0 القیم الحرة 
 و دالة الھدف

المتغیرات 
 األساسیة

X1 X2 X3 X4 X5 

20 X2 0 1 -1 23 0 600 

0 X5 0 0 -1.5 2.5 1 300 

30 X1 1 0 1 -    0 200 

 ZJ 30 20 10 −  103  0 18000 

CJ-ZJ 0 0 -10 −  103  0  
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  .بسیطة على السطورتعتمد على القیام بعملیات التحویل ال:الحل بطریقة ثانیة 

  

  :مثال ثاني 

یتم ذلك على ) q1,q2(إحدى المنشآت اإلنتاجیة ترغب بطرح نوعین من المنتجات 
التي تمثل محددًا )  (,k1,k2أساس االعتماد على نوعین أنواع من المواد األولیة

  :و الجدول التالي یمثل البیانات الخاصة بھذه المشكلة ، للنشاط اإلنتاجي

فر من مقدار المتو
  المواد األولیة

     استھالك المواد األولیة لكل منتج
  المواد األولیة  

q2 q1 

2  1-  2 k1 

4    2  1 k2 

  األسعار     4 2  
  

من اإلنتاج أعلى  اإلیراداتالتي تجعل q1,q2 من  اإلنتاجما ھي كمیة : المطلوب 
  .ما  یمكن 

  :الحل

  X1↔   من  اإلنتاجكمیةq1 

X2  ↔   من  نتاجاإلكمیةq2  

  :ودالة الھدف تكون على الشكل التالي 

  Z: 4X1+2X2   → MAX                                             

   :                                                                  مستوفیًا الشروط التالیة

                                                                                           
2X1-X2≤ 2  

X1+2X2≤ 4  

X1,X2≥ 0 
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          slack variables)(بفرض أن الرموز المعبرة عن المتغیرات الراكدة
                       :ھي كما یلي 

X3=المتغیر الراكد للقیمة األولى وتمثل مقدار المواد األولیةk1  غیر المستغلة.  

X4= الراكد للقیمة الثانیة وتمثل مقدار المواد األولیة المتغیرk2 غیر المستغلة.  

  

  

      Z: 4X1+2X2+0X3+0X4+   → MAX                     

2X1-X2+ 3 ≤ 2 

i ( X1+2X2+ 4(جملة العالقات   ≤ 4  

X1,X2,  3, 4 ≥ 0   

  

  X1   x2  x3  x4   C  

2            :المصفوفة األولى       −1 1 0 21 2 0 1 44 2 0 0 z   

  

وھو أكبر األعداد وھو   4فنجد العدد إلى السطر األخیر وھو سطر تابع الھدفننظر

نقوم بعد ذلك بقسمة عمود اإلرتكازفي العمود األول لذلك یسمى العمود األول ب 

على قیم عمود اإلرتكاز الموجبةونختار أصغرھا للوصول لسطر ) C(الثوابت

وھي األصغروبالتالي فأن السطر ) 1(فنختار القیمة )4=1,4/1=2/2(اإلرتكاز 

وتسمى )2(یتقاطع سطر اإلرتكاز مع عموده عند القیمة، األول ھو السطر المحوري

  :عنصر اإلرتكاز  ونقوم باستخدام عملیات التحویل البسیطة على السطور بما یلي
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على عدد مناسب بحیث تصبح قیمة عنصر قسمة عناصر سطر اإلرتكاز .1

 .2وھنا نقسم عناصر السطر األول على )1+(ز اإلرتكا

نقوم بجعل العناصر فوق وتحت عنصر اإلرتكاز مساویة للصفروذلك  .2

بضرب عناصر سطر اإلرتكاز بأعداد مناسبة وإضافة النواتج إلى السطور 

 .األخرى 

 

  :فیما یخص المصفوفة األولى 

 .2قسمة عناصر السطر األول على  .1

وإضافة الناتج إلى السطر )1/2-(ضرب عناصر السطراألول ب .2

 .الثاني 

  .وإضافة الناتج إلى السطرالثالث) 2-(ضرب عناصر السطراألول ب .3

  

  

1 :                                                   وبالتالي نحصل على المصفوفة الثانیة  −1/2 1/2 0 10 5/2 −1/2 1 30 4 −2 0 Z − 4                                                                         

  

ت انحدد عمود وسطر اإلرتكاز بنفس الطریقة السابقة ثم نقوم باستخدام عملی

إلى القیمة ) 5/2(التحویل البسیطة على األسطر لتحویل قیمة عنصر اإلرتكاز

ومن ثم نحول  القیم ما فوق وما )2/5(وذلك بضرب السطر الثاني بالقیمة )1+(
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) 1/5(ت عنصر اإلرتكاز إلى أصفار وذلك بضرب عناصر السطر الثاني بالعددتح

و )8/5-(وإضافة الناتج إلى السطر األول و ضرب عناصر السطر الثاني بالعدد 

  :إضافة الناتج إلى السطر الثالث فنحصل على 

 1 0 4/10 2/10 16/100 1 −1/5 2/5 6/50 0 −6/5 −8/5 Z − 8.8  
وھذا یعني أننا وصلنا سالبة و أصفار ع عناصر السطر األخیر ھيوبالتالي فإن جمی

  :نجد أن العمود األخیرومن إلى الحل األمثل 

X1=16/10=8/5 

X2=6/5     

Z=4X1+2X2 

Z=4*8/5+2*6/5=8.8 
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