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 mÅ: القائل يف كتابة الكريم وّاحلمد هللا الذي علم بالقلم, علم اإلنسان مامل يكن يعلم

Æ Ç È É Ê Ë ÌÍ Î Ï Ð Ñl)1(صىل اهللا وسلم عىل نبينا  و
مـن سـلك طريقـا "مجعني والقائـل يف أمهيـة طلـب العلـم أحممد وعىل آله وصحابته 

 : وبعد..)2(" اجلنةيلتمس فيه علام سهل اهللا له به طريقا إىل
من العلوم احلديثة نـسبيا ) Operations Research(فيعترب علم بحوث العمليات 

وكانـت احلاجـة يف ذلـك الوقـت هـي وراء . ثناء احلرب العاملية الثانيةأوالتي ظهرت 
إن كـان بـدأ يف  ووهذا العلم . مقارنة بالعلوم األخرًاحلديث نسبيا ظهور هذا العلم
مهيتـه يف حلـول  ألوالتجـارةري فمع مرور الوقت تبناه قطـاع األعـامل املجال العسك

 اسـتخدام هـذه إنوقـد ال نكـون مبـالغني إذا قلنـا  .عـاملأغلب مشاكل اإلدارة واأل
ت آغلـب املنـشأاألساليب الكمية احلديثة واالستفادة منها قد تكون هي وراء نجـاح 

سـتخدام احلاسـب اكل أكـرب عـىل ويف هذا الكتاب تم الرتكيز بش. الربحية والتجارية
وهذه اجلزئية قد تكون هـي مـن أهـم العنـارص التـي . اآليل يف حلول هذه التطبيقات

                                                           
 .9: يةآسورة الزمر, ) 1(
 .رواه مسلم) 2(
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و 
 يف ً واضـحاًحيـث يالحـظ نقـصا يقدمها هذا الكتاب للمكتبة العربية يف هذا املجـال

  .سواقاستخدام احلاسب اآليل يف حل التطبيقات يف الكتب العربية املتوفرة باأل
مـشكلة  و, الربجمـة اخلطيـة:ة هـي رئيسفصولهذا الكتاب إىل ثالثة قد قسم و
 .طريقة املسار احلرج وأسلوب تقييم الربامج ومراجعتها و,النقل

وسيتم التطرق إىل أقسام ) Linear Programming(الربجمة اخلطية : الفصل األول
م يـتم ثـ.  شـكل ريـايضيفكيفية حتويل املـشاكل اإلداريـة وصـياغتها  وهذه الطريقة

جـدول الـسمبلكس اسـتخدام طريقـة  وًالتعرف عىل كيفية حل هـذه املـشكلة بيانيـا
 . املشهور يف حل مثل هذه املشاكل

يتم التعرف عىل طريقة  و)Transportaion Problem(مشكلة النقل: الفصل الثاين
ويتم التفصيل بعـض . بةطريقة فوجل التقري وقل تكلفةأطريقة  والركن الشاميل الغريب

فضل حل يف احلاالت العادية ويف احلـاالت أالوصول إىل  واليشء يف تقييم هذه الطرق
 .اخلاصة

طريقـة املـسار  و)PERT(أسلوب تقيـيم الـربامج ومراجعتهـا : الفصل الثالث
كيفيـة حتديـد  و)PERT(وسيتم التطرق إىل كيفية رسـم شـبكة بـريت ). CPM(احلرج 

 . كيفية حتديد املسار احلرج وواملتأخرة لالنتهاءوقات املبكرة ألا
املـشاكل  ويوجد تفصيل يوضح كيفية حل هذه التطبيقـاتفصل ويف هناية كل 

) Excel(من أمهها برنامج إكـسل  ودارية باستخدام الربامج املشهورة يف هذا املجالإلا
 ). Qsb(و) Lindo(و
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ز 
 ةمرتبـ العربيـة وتينيـةاللعىل ملحق باملصطلحات ا ًكذلك يشمل الكتاب أيضا

هـذا  و.الباحث يف التعـرف عـىل معـاين هـذه املـصطلحات و لتساعد الطالبًبجدياأ
فـاق آ مجنبيـة ويفـتح هلـألا كذلك الباحث يف فهم الكتب واملراجع ويساعد الطالب

  .الستفادة من املراجع باللغات األخرلواسعة 
جعوا الكتـاب قبـل طبعـه شكر كل الزمالء الذين راأال أن إ ال يسعني ًو أخريا

فضل صورة وخاصة أخراج هذا الكتاب بإوقدموا يل بعض النصائح التي ساعدت يف 
 . بقية الزمالء وستاذ الدكتور إبراهيم خملوفألخي اأ

أن يستفيد به مجيع من  وه, لوجهًهذا وأسأل اهللا بمنه أن جيعل عميل هذا خالصا
 . إنه سميع جميب,قرأه

 
 املؤلف

 براهيم السلومعثامن بن إ. د
alsallom@ksu.edu.sa
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  الفصل األول

א א
LINEAR PROGRAMMING 

 

 مقدمة
هو باختصار استخدام جمموعة من العلـوم املختلفـة ) Management Science(علم اإلدارة 

 , حماسـبة,إدارة أعـامل(واألدوات العلمية احلديثة لتحليل ودراسـة املـشكالت اإلداريـة 
 .نامذج كميةبعد حتويلها إىل  كله املشاهذ واالجتامعية وغريها وحلول ...)اقتصادو

 : هذه العلوم هي كالتايل
اجلانـب التطبيقـي   مـنعلـم اإلدارةويـستفيد : Statisticsعلم اإلحـصاء   −1

بـراهني معـادالت ( اجلانـب النظـري ًاواالستخدامات املختلفة لعلم اإلحصاء تاركـ
 . ءاإلحصااملتخصصني يف إىل ) وغريها

 :تم هبا األساليب الكمية هي كالتايل ومن املواضيع اإلحصائية التي هي
 .تنظيم البيانات وعرضها -
 ........)الوسط احلسايب, الوسيط, املنوال(مقاييس النزعة املركزية  -
ــشتت  - ــاييس الت ــاين واالنحــراف (مق املــد, نــصف املــد الربيعــي, التب
 ...)املعياري
 . االرتباط واالنحدار -
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 . األرقام القياسية -
 . السالسل الزمنية -
 ).السكانية(حصائيات احليوية  اإل -
 .وغريها,  االحتامالت -
وهو العلم الذي يبحث يف : Operations Researchعلم بحوث العمليات   −2

حلول املشاكل اإلسرتاتيجية والتكتيكية املختلفة هبدف التوصل إىل حـل اسـرتاتيجي 
اجليش يف كل هذا العلم ظهر يف خالل احلرب العاملية الثانية, حيث احتاجه قادة . أمثل

من بريطانيا وأمريكا إىل التوصـل إىل حلـول إسـرتاتيجية للمـشاكل التـي واجهـتهم 
 .للتغلب عىل اخلصم

 من بحوث العمليـات هـي علم اإلدارةومن املواضيع املهمة التي يستفيد منها 
 :كالتايل

 ).Mathematical Programming(الربجمة الرياضية  -
 ).Network Analysis(حتليل الشبكات  -
 ).Transportation Problem(مشكلة النقل  -
 ).Queuing Models(نامذج الصفوف  -
 ).Inventory Models(نامذج املخزون  -

 باستخدام بعض املواضـيع الرياضـية علم اإلدارةوهيتم : علم الرياضيات  −3
ذات الصلة واملهمة يف اختاذ القرار, مع الرتكيز عىل تطبيق الرياضـيات عـىل اجلوانـب 

  .قسم الرياضياتلمتخصصني يف ة واالقتصادية وترك اجلانب النظري لاإلداري
 : هي كالتايلعلم اإلدارةليها إومن املواضيع الرياضية التي يتطرق  

         .(Powers or Exponentiation) األسس −
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       .(Logarithm)اللوغاريتامت  −
             .التباديل −
            .التوافيق −
 . صحيح موجبنظرية ذات احلدين ألس −
   .(Limits) النهايات −
 .الدوال) استمرار(اتصال  −
       .)Differentiation(التفاضل  −
   .) العكسية− البارامرتية−اللوغاريتمية −الدالة اآلسية(الدوال الرياضية  −
 .الصغر لدالة متغري واحد وعظمىالنهايات ال −
   .معادلة اخلط املستقيم −
 .األوىل والثانيةدالت من الدرجة املعا −
     .)املتباينات(املرتاجحات  −
 .(Determinates)املحددات  −
        .)Matrixes(املصفوفات  −
 .املتواليات −
 .جمموع قو األعداد الطبيعية −
 .Integration)(التكامل  −
   بــالتعرف عــىل اســتخدامعلــم اإلدارةوهيــتم  :علــم احلاســب اآليل  −4

  ومـــن.  التوصـــل إىل حلـــول إداريـــة كميـــةاحلاســـب اآليل واالســـتفادة منـــه يف
   جمال احلاسب اآليل هـو نظـم القـراراتيف علم اإلدارةالتي يستخدمها  تخصصاتال

ــساند ــة ) Decision Support System( امل ــات اإلداري ــم املعلوم ــذلك نظ   )MIS(وك
)Management Information System (ــيم ال ــاتلتنظ ــسيقها بيان ــدف تن ــة هب  اإلداري
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بأسلوب يـسهل حفظها  وحتويلها إىل عالقات ومعلومات مفيدة وحتليلها ووتصنيفها
  . عند احلاجةاسرتجاعها

 يف اختاذ القـرارات هـي علم اإلدارةوكمثال للربامج اجلاهزة التي يستفيد منها   
ــايل ــصائيةExcel, SAS, SPSS :كالت ــات اإلح  QSB+, Cplex, IP, Lindo و للتطبيق

 معرفـة علـم اإلدارةك جيـب عـىل املتخـصص يف كـذل ,لتطبيقات بحوث العمليـات
 . وغريهاMS Office مثل التطبيقات العامة

احلاجة والتقدم يف هذا العقد األخري أوجبـت عـىل املـدير ومتخـذي  فإن ًأيضا  
كاستخدام ) Internet (اإلنرتنت التعامل مع ة اخلاصة والعامة معرفةأالقرارات يف املنش

وطريقـة تـصميم ) WWW(استخدام الشبكة العنكبوتيـة و) Email(الربيد اإللكرتوين 
 للدعاية وتـسويق اإلنرتنتالصفحات التجارية واخلاصة بالرشكات ونرشها حية عىل 

 .منتجاهتم وزيادة عمالئهم
 

 الربجمة الرياضية
Mathematical Programming 

 :تنقسم الربجمة الرياضية إىل عده أقسام وهي  
  LP( Linear Programming( الربجمة اخلطية −1

 Mathematicalتعتــرب الربجمــة اخلطيــة مــن أهــم أســاليب الربجمــة الرياضــية   

Programmingللمـوارد يف مثـل وأكثرها تطبيقا يف احلياة العملية لضامن االستخدام األ 
مثل إجياد املزيح األمثل من بني املنتجات التي ينتجهـا . موارد حمدودة وظل إمكانيات

وكذلك مثل نقـل . املواد اخلام و ربح طبقا للمتاح من العملربأكمصنع معني لتحقيق 
 بحيث تقـوم كـل منطقـة إنتاجيـة استهالكمعينة من مناطق إنتاج إىل مراكز منتجات 

أقـل ي طلبـه باسـتهالك بحيث يشبع كل مركـز ستهالكبتوزيع منتجاهتا إىل مراكز اال
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 التـي The Simplex Methodوقـد كـان السـتخدام طريقـة الـسمبلكس . تكلفة ممكنـة

انتشار  و يف زيادةًا كبريًاأثر م حلل الربنامج اخلطي 1947عام  G. Dantzigطورها دانتزج 
 وسـاعد عـىل ذلـك االسـتعانة باحلاسـبات اآلليـة األسـلوبالتطبيقات العملية هلذا 

 .املتطورة يف حله بحيث يمكن حل برنامج يتكون من مئات املتغريات بسهولة
تكون متغريات القرار  وامج اخلطي يتكون من دالة هدف واحدةويالحظ أن الربن  

  .مجيع صيغه الرياضية خطية كام أن مؤرشاته ال يدخل فيها العنرص العشوائي وفيه مستمرة
  GP( Goal Programming( برجمة األهداف −2

يف  يف هذا النوع من الربجمة أكثر من هدف ويعـرب عـن كـل هـدف بقيـديوجد  
 حيتـوي عـىل متغـريين انحـرافيني Goal Constraint بقيـد اهلـدف صورة معادلة يعرف

Deviation Variables ويتم صـياغة دالـة اهلـدف يف صـورة تـصغري جممـوع متغـريات 
االنحرافات غري املرغوب فيها, ويمكن تقدير معامل لكل هدف يسمى معامل أولوية 

Priority Factorزن نـسبي لكـل  يعكس درجة تفضيل متخذ القـرار ويمكـن تقـدير و
هدف, ويتم حل برنامج األهداف باستخدام طريقة السمبلكس وذلك بعـد تعـديلها 

 .حتى تأخذ يف االعتبار معامالت األولوية
  IP( Integer Programming( الربجمة الصحيحة −3

 صـحيحة فمـثال ًايف كثري من املواقف اإلدارية تكون قيم متغريات القرار أعداد  
 للـسعر ووفـق ًألقل تكلفة من الطائرات املطلوب رشائهـا طبقـا اوليفةعند اختيار الت

عـداد أنه يف مثل هذه احلالة ليس من املعقول أن تكون إف. الطاقة االستيعابية والصيانة
 مـن بـني ً األكثـر ربحـاوليفـةكـذلك عنـد اختيـار الت و.الطائرات يف صـورة كـرسية

تاحة فليس من املناسب أن تكـون  للموارد املالية املً طبقاإنشاءهااملرشوعات املطلوب 
ويمكـن التفرقـة بـني ثالثـة أنـواع مـن الربجمـة . أعداد املرشوعات يف صورة كـرسية

 .الصحيحة بحسب نوع متغريات القرار التي يتضمنها الربنامج
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وهي التي تكـون مجيـع  General Integer Programmingالربجمة الصحيحة العامة  

 Binary Integerالربجمـة الـصحيحة الثنائيـة  و.حيحةمتغريات القرار فيها يف صورة ص

Programmingوهي التي يمكن أن تكون فيها متغـريات القـرار إمـا صـفر أو واحـد . 
التي حتوي عىل خليط من  وMixed Integer Programmingوالربجمة الصحيحة املختلطة 

جمـة ويالحـظ أن بعـض مواقـف الرب .الكـرسية واملتغريات ذات الطبيعـة الـصحيحة
 Transportationطرق خاصة بحلها مثـل مـشكلة النقـل  والصحيحة هلا هيكل خاص

Problem ومشكلة التعيني Assignment Problem كذلك تـستخدم طـرق معينـة حلـل و 
 Cutting Methodالربامج الـصحيحة مثـل الـسمبلكس ثـم اسـتخدام طريقـة القطـع 

هنـا تتطلـب أيعيب هذه الطـرق  و.Branch And Bound Method احلد ووطريقة التفرع
 . عددا كبريا من اخلطوات وخاصة مع ازدياد عدد متغريات القرار

  NLP( Non-Linear Programming( الربجمة غري اخلطية −4
ويعترب الربنامج غري خطي إذا تم صياغة عالقة أو أكثر من العالقات يف صورة   

 قيم متغريات القرار يمكن حله باستخدام حساب التفاضل للحصول عىل وغري خطية
 Lagrange Multipliers التي تعظم أو ختفض دالة اهلدف باستخدام مضاعفات الغرانج

باسـتخدام رشوط كـون تـوكر  وذلك إذا كانت القيود اهليكلية يف صـورة معـادالتو
Khun Tuckerومضاعفات الغرانج إذا كانت القيود اهليكلية يف صورة متباينات . 

  Quadratic Programming (QP)الربجمة الرتبيعية  −5
القيـود اهليكليـة يف  وويف مثل هذه الربجمة تكون دالة اهلدف يف صـورة تربيعيـة  

صورة خطية وهي حالة خاصة من الربجمة غري اخلطية مثل نامذج اختيار املحافظ التـي 
جزء يمثل العائـد املتوقـع مـن املحفظـة يف صـورة : من جزأين تكون فيها دالة اهلدف

يمثل املخاطرة الـذي يعـرب عنـه بتبـاين قـيم املحفظـة يف صـورة خر واجلزء اآلخطية 



7  اخلطيةالربجمة
ومن الطرق املستخدمة يف احلـل يف هـذه احلالـة طريقـة الـسمبلكس لولـف  .تربيعية

Wolfe's Simplex Methods For QP  وهي تعتمد عـىل اسـتخدام مـضاعفات الغـرانج
 .ورشوط كون تكر باإلضافة إىل طريقة السمبلكس

  SP (Stochastic Programming(: ة العشوائية أو االحتامليةالربجم −6
ويف الربجمــة العــشوائية يــتم وصــف مــؤرش أو أكثــر مــن مــؤرشات النمــوذج   

, ومن الطرق املعروفة للحل طريقـة الربجمـة −احتاملية–باستخدام متغريات عشوائية 
املتوقعـة لدالـة  حيث تقـدر القـيم Chance Continues Programmingالعشوائية املقيدة 

اهلدف ومعامالت متغريات القرار من القيود اهليكلية أو الطرف األيمن هلـا أو كلـيهام 
 .كمتغريات عشوائية ذات توزيعات احتاملية معينة

 DP (Dynamic Programming (الربجمة الديناميكية −7
وهي عندما يكون املطلوب هو التوصل إىل حلول متعلقة ببعضها الـبعض ويف   
متعاقبة ويكون الغرض من دالة اهلدف هو أمثلية هذه األهـداف عـىل  و متغريةفرتات

 .الفرتات املختلفة بأكملها
 

 الربجمة اخلطية
Linear Programming 

 طبيعة الربجمة اخلطية
هـذا . يف إدارة األعـامل احلديثـة أهـم وظيفـة للمـديراألمثل يعترب اختاذ القرار   

 .يار بديل من عدة بدائل للوصـول إىل أهـداف معينـةًالقرار دائام يكون عبارة عن اخت
ًهذه األهداف قد تكون شيئا يراد تعظيمه أو شيئا يراد خفـضه أو مـزيج مـن االثنـني ً. 

تعظـيم األربـاح, الـدخل, االسـتثامر, : من األمثلة عىل األشياء التي يـراد تعظيمهـاو
 ومـن األمثلـة عـىل .خدمة العمالء وغريها من األشياء التي يف صالح الرشكةمستو
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املـوارد املـستخدمة ومجيـع , ختفـيض اخلـسائر, األخطـار:األشياء التي يراد ختفيضها

الربجمة الرياضية هتـدف إىل معرفـة قـيم  فإن لذلك .األشياء التي يف غري صالح املنشأة
 . املطلوب حتقيقها) أو األهداف(بعض املتغريات التي تؤدي إىل أمثلية اهلدف

 :امج اخلطية يمكن أن تصاغ بالصياغة العامة التاليةومعظم مشاكل الرب
(Maximization)   or   (Minimization)

1

n

j
z cj xj

=

=∑  

Subject to: 
 

 حيث 
Z  : قيمة دالة اهلدف والتي تقيس فعالية أو كفاءة قرار االختيار. 

X
j

 . التي يراد معرفة قيمتهااملتغريات : 
C

j
 .لوحدة الواحدة من املتغرياتا) أو ربح(تكلفة  : 
a

ij
 .معروفة  معامالت املتغريات وتكون عادة: 
b

i
 .املتاح من املوارد والتي تكون حمدودة : 

 ة وهيرئيس من ثالث عنارص  يتكونويالحظ أن الربنامج الريايض
  Decision variables and parametersاملؤرشات و متغريات القرار−1  
 عىل أهنا هي الكميات غري املعروفة التي حيددها احلليمكن تعريف املتغريات و  

ختضع إلرادة متخذ القرار مثل حتديد الكميات املطلوب إنتاجها من منتجات خمتلفـة و
بيـنام  .ينتجها املصنع أو حتديـد الكميـات املطلـوب نقلهـا مـن املـصانع إىل األسـواق

روفة الثابتة التي بناء عليها الثوابت أو املؤرشات فيمكن تعريفها بأهنا هي الكميات املع
يتم عليها حتديد املتغريات مثل الكميات املتاحة من كل مورد أو الكمية املستخدمة من 

njforX j ,........,2,10 =≥

miforbXa
n

j
ijij ,........,2,1

1
=≥≤∑

=



9  اخلطيةالربجمة
مورد معـني إلنتـاج وحـدة واحـدة مـن منـتج مـا أو معـدل الـربح أو تكلفـة منـتج 

 لخإ.......معني
 Constraints القيود −2  
 املجهولة وحرصها يف حدود وهي متثل املحددات التي حترص قيم املتغريات  

 .Feasible Valuesقيم معينة تسمى احللول املمكنة 
  Object function دالة اهلدف −3  
وهي الدالة التي يتم فيها صياغة اهلدف الذي يسعى إليه متخذ القرار حيث   

 يتم التعبري عن فعالية النموذج كدالة يف متغريات القرار وعموما ينتج احلل األمثل
)Optimal Solution( عندما حتقق قيم متغريات القرار أفضل قيمة لدالة اهلدف سواء 

 ً اخلسائر والتكاليف وذلك طبقاقليل كتتقليلكان اهلدف تعظيم كتعظيم األرباح أو 
 . لظروف املوقف التي يعرب عنها بواسطة القيود وتطبيق الربجمة اخلطية

الت والكـرايس كجـزء مـن ويسط لألثاث بتصنيع الطاوألاتقوم رشكة : مثال
الذي نحتاجه لصنع وحـدة ) املواد والعمل( سم املوردا اجلدول التايل يوضح. إنتاجها

 .الوحدات املتاحة وواحدة من املنتج وعدد الوحدات املطلوبة
 

 املتاح الكرايس الطاوالت سم املوردا الوحدات املطلوبة إلنتاج وحدة واحدة

 300 10 15 )ياردة(خشب 
 110 5 2.5 )ساعة عمل(عمل 

  4 3 )ربح الوحدة الواحدة بالريال
 

الطاوالت لزيادة الربح إىل  وويريد صاحب الرشكة أن ينتج العدد الالزم من الكرايس
 . قدر ممكن من الرياالتأكرب
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 خطوات احلل

  Formulationَصياغة املشكلة رياضيا   −1
كـرايس املطلـوب وعـدد ال (t)ن عـدد الطـاوالت املطلـوب إنتاجهـا أنفرتض 

 .(c)إنتاجها 
 Objective functionصياغة دالة اهلدف   
ن أدالـة اهلـدف جيـب  فإن عىل حد ممكن اهلدف هو تعظيم الربح إىل أحيث إن  

 الربح هو عبارة حيث إنو ,)1(.Max)(اختصارا تكتب  وMaximization)(تكون تعظيم 
دالـة اهلـدف يف هـذه فـإن  عن عدد الوحدات املباعة مرضوبا بربح الوحـدة الواحـدة

  :املشكلة تكون كالتايل
Max. 3t + 4c 

 :فتكتب أيضا بصوره أخر كاآليت) (zويمكن أن يرمز لدالة اهلدف برمز وليكن 
Max. z = 3t + 4c 

 Constraintsصياغة القيود   
األخشاب املستخدمة +  األخشاب املستخدمة لصنع الطاوالت :قيد اخلشب •

القيـد اخلـاص  فـإن لذلك. ب أن ال تزيد عن الكمية املتاحةلصنع الكرايس حمددة وجي
 :ملتاحة من األخشاب يكون كالتايلبالكمية ا

15t + 10c≤ 300  
سـاعات العمـل + ساعات العمل املستخدمة لصنع للطـاوالت : قيد العمل •

أي أن.  الساعات املتاحة للرشكةاملستخدمة لصنع الكرايس جيب أن ال تتعد: 
 2.5t + 5c≤ 110 

ه ال يوجد إنتاج كـرايس حيث إن:  non-negative constraints قيد عدم السلبية •
 :أي أن. بالسالب فإنه جيب أن يوضع قيد عىل احلل أن ال يقل عن الصفر أو طاوالت

                                                 
 فيضدالة اهلدف تكون دالة خت  فإنخرآالتكاليف أو أي عنرص ) ختفيض(أن الرشكة تريد مثال افرتضنا  لو )1(

(Minimization) ًأو اختصارا ) (Min.. 
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t , c ≥0 

دالـة  وt , c املتغـريات عتوضـ) الربجمـة اخلطيـة(صياغة املشكلة بالربجمة الرياضـية ل
 :صياغة املشكلة السابقة كاملة هي كاآليت فإن لذلك.  مجيعااملشكلةالقيود اخلاصة ب واهلدف

Max. z = 3t + 4c 
subject to 
15t + 10c≤ 300  
2.5 t + 5c ≤ 110 
t , c ≥0 

  The Graphical Solution Methods طريقة احلل البياين −2
طريقة احلل البيانية هي أسهل من الطرق األخر حلل املـشكلة ولكـن يعيبهـا 

كـام هـو ) مـثال منتجـني(حل املشاكل التي تتكون من متغريين فقـط عىل هنا مقترصة أ
 .احلال يف هذا املثال

نبـدأ الرسـم بوضـع حمـورين : (feasible solution) لرسـم جمـال احلـل املمكـن  
اآلخـر يمثـل عـدد  وأحد هـذه املحـاور يمثـل عـدد الطـاوالت. متعامدين) خطني(

احلد األعىل املمكن إنتاجـه مـن كـل  ال تقل عن داتيقسم كل حمور إىل وح. الكرايس
 :كذلك دالة اهلدف عىل شكل خط كاآليت ويرسم كل قيدو .منتج
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 The most attractive corner حتديد أعظم زاوية جذابة

 ولكن هدف. الرشكة تستطيع أن تنتج يف أي نقطة داخل منطقة احللول املمكنة
لـذلك فإنـه ). z=3t+4c(ي متثلها املعادلة السابقة صاحب الرشكة هو تعظيم الفائدة الت

 ذلـك بوضـع أي قيمـة ابتدائيـةو .البد من وضع املعادلة هذه يف الرسم البياين للحل
افرتض أننا وضعنا ).  من الصفرأكربعادة يوضع قيمة موجبة (افرتاضية لدالة الربح و

24z =  منطقـة احللـول  بـسهولة وتقـع يف4 و3ا تقبل القسمة عـىل كـال مـن حيث إهن 
يقـاطع حمـور  و8بعد ذلك نضع خط دالة اهلدف يقـاطع حمـور الطـاوالت يف . املمكنة

ثم نحرك خط دالة اهلدف إىل االجتـاه الـذي يزيـد مـن األربـاح . 6الكرايس يف النقطة 
 آخـربشكل موازي خلط دالة اهلدف املرسـوم حتـى نـصل إىل  و)عكس نقطة الصفر(

هذه الزاوية هي زاوية احلـل األمثـل وتـسمى زاويـة أعظـم زاوية يف احللول املمكنة و
 .)The most attractive corner( جاذبية
أعظم زاوية جذابة هي التـي تعطينـا قـيم متغـريات احلـل : معرفة احلل األمثل  
تقـاطع حمـور  و18هنا تقاطع حمور الكـرايس يف أبالنظر إىل الزاوية املثىل نجد و .األمثل

 من ة وحد18 و وحدات من الطاوالت8 ن احلل األمثل هو إنتاجأي إ. 8الطاوالت يف 
 .ًرياال 96=18×4+8×3أعظم قيمة لدالة اهلدف هي  و.الكرايس

 الزاوية املثىل تقـع يف تقـاطع حيث إن :احلل األمثل بحل القيدين رياضيامعرفة   
لعـدد كمية اخلشب املتاحة فإنه أيضا يمكن معرفة ا وّالقيدين اخلاصني بساعات العمل

 : اخلاصتني هبذه القيود التاليةالطاوالت بحل املعادلتني والالزمة من الكرايس
15t + 10c≤ 300 (1)  
2.5 t + 5 c ≤ 110 (2) 

  النـاتج يكـون فـإن للمعادلـة األوىلضافتها إو )2−(برضب املعادلة الثانية السابقة يف 
10 t = 80منه  وt = 8نأبالتعويض يف أي معادلة نجد  و c=18 أعظم قيمة ممكنـة لدالـة و

 .ً رياال96اهلدف هي 
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 طريقة السمبلكس للربجمة اخلطية

The Simplex Method in Linear Programming 
بعد احلرب العاملية الثانيـة يف عـام ) George Dantzing(ّ طور هذه الطريقة العامل 

وارد غـري ذات املـ(هي طريقة مفيدة يف حل مشاكل الربجمـة اخلطيـة الكبـرية و.م1947
 . الكمبيوتر ليقوم بحل املشاكل الكبرية بسهولةيستخدم يمكن أنحيث ) السالبة

) سطيـاألورشكـة (لفهم طريقة السمبلكس فإننا سنحاول حل املثال املبـسط الـسابق 
حيث افرتضـنا أن عـدد الكـرايس املـراد إنتاجهـا . بطريقة السمبلكس خطوة بخطوة

كانـت صـياغة املـشكلة هـي  و)t(هـي   أيـضاهـاوعدد الطاوالت املراد إنتاج) c(هو
 :كالتايل

Max. z = 3t + 4c 
subject to: 
15t + 10c ≤ 300  
2.5t + 5c ≤ 110 
t , c ≥0 

  :بوضعها يف جدولو
  عدد الوحدات املطلوبة إلنتاج وحدة واحدة من 

 املتاح الكرايس الطاوالت اسم املورد
 300 10 15 )ياردة(خشب 

 110 5 2.5 )ساعة عمل(عمل 
  4 3 )ربح الوحدة الواحدة بالريال

 
 Slack Variablesاملتغريات الفائضة 

أول خطوة حلل املشكلة بطريقة السمبلكس هو حلها جربيا ملعرفة الفوائض يف 
نسمي العدد املطلوب إنتاجه مـن الكـرايس . ساعات عمل واملوارد املتاحة من خشب

)c ( وعدد الطاوالت املراد إنتاجها)t( باملتغريات األساسية ونسمي الكمية الفائضة أو 
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 أي أنه). Slack Variables(من ساعات العمل باملتغريات الفائضة  والزائدة من اخلشب

 :ضافة املتغريات الفائضة كالتايلمن املمكن أن نضع القيود بصورة جديدة بعد إ
 . اإلمجاليةالكمية اخلشب=        )الفائض(كمية اخلشب غري املستخدم  +     كمية اخلشب املستخدم

 .عدد الساعات اإلمجالية=    )الفائضة(عدد الساعات غري املستخدمة + عدد الساعات املستخدمة 
رمزنـا  و)s1(بـالرمز ) الفائض(فرتض أننا رمزنا لكمية اخلشب غري املستخدم ا

كتابتهـا ن  اآللقيود يمكـنا فإن )s2(بالرمز ) الفائضة(لعدد الساعات غريا ملستخدمة 
 :كاآليت

15 t + 10c + (s1) = 300 
2.5 t + 5c + (s2) = 110 

 ألننا مجعنا املستخدم وغري املـستخدم ;ن القيود عىل شكل يساويأ هنا نالحظ 
األول هـو لـسهولة . وبوضعها بالشكل السابق خيدمنا يف غرضـني, من املوارد املتاحة

 ً الثاين هو لسهولة تفسريها اقتصاديا.ةحمرتاجحلها جربيا إذا كانت متساوية بدال من 
 . إذا كانت عىل هذا الشكل

 وضع املشكلة اخلطية يف شكل فوائض
يتم وضع املشكلة اخلطية السابقة يف شكل فوائض بإدخال املتغـريات الفائـضة   

 : عىل صياغة املشكلة اخلطية السابقة كاآليت
 Max z= 3t + 4c + (0)s1 + (0)s2 
subject to: 
15 t + 10c +(1)s1+(0)s2 = 300 
2.5 t + 5c + (0)s1+(1)s2 = 110  
 t,c,s1,s2 ≥ 0 

هذه املتغريات الفائضة ظهرت يف دالة اهلدف بمعامالت صفرية لتعكس احلقيقـة بـأن 
ولكـن جتلـس يف مـستودع ) أو حتى اخلسارة(املوارد غري املستخدمة ال تزيد يف الربح 

 . بشكل مـنظمًلقيود حتى يتم حساهبا الحقايف ا وضعت املتغريات الفائضة و.الرشكة
 ويـستحيل ًاملتغـريات الفائـضة جيـب أن تكـون موجبـة القيمـة أو أصـفارا فإن ًأيضا
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 ممـا أكثـرجودها بالسالب معناه أنك استخدمت من املـوارد  و ألن;وجودها بالسالب

  .هذا مستحيل وعندك
 حل املشكلة اخلطية جربيا  
 وذلك ألنه يوجد عندنا أربعـة ;ًول املمكنة بيانيارسم منطقة احلل اآلن ال يمكن  

 ال يمكـن حـل املـشكلة ألهنـا صـارت ذات أربعـة أبعـاد و.متغريات بدال من اثنـني
 . جماهيل كذلك هي معادلتني يف أربعةو

15 t + 10c +(1)s1+(0)s2 = 300 
2.5 t + 5c + (0)s1+(1)s2 = 110  

عـن عـدد املعـادالت ) املتغريات(واخلالصة هي أنه متى ما زاد عدد املجاهيل 
 .فإنه حلل هذه املعادالت جيب افرتاض قيم ابتدائية للمتغريات الزائدة

 The variable mix خليط احلل  
يوضع له قيمـة افرتاضـية وأي ة جيب أن نحدد أي من املتغريات يف هذه املرحل

ل جربيـا سنطلق عـىل املتغـريات التـي جيـب أن حتـ. من املتغريات جيب أن حيل جربيا
قيم هذه املتغريات يتم احلصول عليها بعد وضـع قـيم افرتاضـية للقـيم  وبخليط احلل

األخر. 
  التــايل يوضــح مجيــع احلــاالت املمكنــة مــن احللــول ملتغــريات احلــلشكلالــ  

يف كل حاله من احلاالت الست التالية قسمت املتغـريات . املتغريات األخر للرشكةو
 .كذلك القيم املقابلة لكل حل وة لألخرإىل جمموعتني كل منهام مكمل
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  مناطق احللأقسام  
وهي احللول التـي تقـع خـارج ): Infeasible Solution(احللول غري املمكنة  −1

يمكن معرفتها عىل الرسـم البيـاين الـسابق بـالنظر إىل املنطقـة  ونطاق احللول املمكنة
 ).A,B,C,D(خارج الشكل 

يط هبـا حتوهي مجيع نقاط املنطقة التي ): Feasible Solution(احللول املمكنة  −2
 ).(A,B,C,D زواياال

وهي النقاط التي تقع ): Basic Feasible Solution(احللول األساسية املمكنة  −3
 .Dكذلك النقطة  وC وB وAعىل زوايا احلل املمكن أي هي النقطة
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التـي تقـع عـىل وهي النقطة أو النقاط ): Optimal Solution(احلل األمثل  −4

التي تـؤدي إىل حتقيـق أعظـم قيمـة لدالـة  وزوايا أو أضالع احللول األساسية املمكنة
 . اهلدف

اوية
ز

 
حلل

ا
 

املتغريات 
احلرة القيمة 

(variable 
mix) 

املتغريات املثبتة 
تثبيت عند (قيمتها 
 non-mix)) الصفر

variable) 

t c s1 s2 z  

A s1, s2 t , c 0 0 300 110 0 
B c, s1 t , s2 0 22 80 0 88 
C t ,s2 c ,s1 20 0 0 60 60 
D t, c s1, s2 8 18 0 0 96 
E t , s1 c , s2 44 0 −360 0 Infeasible 

 غري ممكن
F c , s2 t , s1 0 30 0 −40 Infeasible 

 غري ممكن
 

 ):B(حلساب قيم زاوية 
 : ييلدلتني اخلاصتني بالقيود كامالتعويض يف املعاو t=0 , s2=0 وضع

15 (0) + 10 (22) +(1)s1+(0)s2 = 300 
2.5 (0)+ 5 (22)+ (0)s1+(0)s2=110 
c=22 , s1=300-220=80, z=4x22=88 

 غــري ممكنتــني E, F, هــي زوايــا ممكنــة للحــل بيــنام الزوايــا A ,B ,C ,Dفقــط الزوايــا 
(infeasible) لقيود  اذا خيالفه و كميات سالبة يف املتغريات الفائضةا تعطيوذلك ألهن

يف اخلطـوات الـسابقة وضـحنا مبـدأ . العمل حمدودة وبأن الكمية املتاحة من اخلشب
 احلل البيـاين هـي أفـضل طريقة و.مل نبدأ خطوات حل السمبلكس بعد والسمبلكس
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هنا سيتم حـل املـشكلة الـسابقة ألن . أسهل للمشاكل التي حتوي عىل متغريين فقطو

 . ذلك سيسهل فهم طريقة السمبلكس
 أكـربذا ال نخترب مجيع الزوايا ذات احللول املمكنة ثم نأخذ احلل الذي يعطي ملا  

 ربح?
لذلك اسـتطعنا أن نجـد احلـل  واملشكلة التي نحن بصددها حتوي قيدين فقط  

األمثل باختبار مجيع الزوايا ولكـن لـو زادت القيـود قلـيال لكـان حلهـا معقـد جـدا 
كن حلها بالرغم مـن زيـادة املتغـريات يمطريقة السمبلكس بلكن  وبالطريقة السابقة
 .بأكثر من متغريين

  The Simplex Method  يف احللطريقة السمبلكساستخدام 
أي نقطـة (كمية اإلنتاج فيها صـفرا تكون تبدأ طريقة السمبلكس بالزاوية التي   

.  هي املتغريات الفائـضة" تشكيلة احلل"حيث تكون متغريات احلل) تقاطع املحورين
 . تنتقل إىل زاوية أخر تعظم دالة اهلدف بأعظم قيمة ممكنـة يف كـل مرحلـةبعد ذلك

ذلك يعني الوصـول إىل الزاويـة األعظـم جاذبيـة  فإن عندما يستحيل زيادة األرباحو
 ).املثىل(
 

  The Simplex Methodخطوات احلل بطريقة السمبلكس 
  Formulate the linear program صياغة املشكلة اخلطية  −1

  مـنكـربعالمـة األ(إضـافة املتغـريات الفائـضة واسـتبدال املرتاجحـات بعد   
 :تكون صياغة املشكلة هي كام ييل .بمتساويات) األصغر منو

z= 3 t + 4 c + (0)s1 + (0)s2 
15 t + 10 c +(1)s1+(0)s2 = 300 
2.5 t + 5 c + (0)s1+(1)s2 = 110  
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القيـد األول :  مـن ثـالث قيـودوبالنظر إىل صياغة املشكلة السابقة نجد أهنـا تتكـون

القيد الثالث ). قيد اخلشب(القيد الثاين خاص باملرتاجحة األوىل . خاص بدالة اهلدف
  وهـذه القيـود حتقـق رشوط الـصورة املقننـة ).قيد العمـل(خاص باملرتاجحة الثانية 

)The Canonical Form (التي بناء عليها يتم بناء جدول السمبلكس وهي: 
  تقابل متغريا أساسيا واحـدا معاملـه يـساوي الواحـد الـصحيحإن كل معادلة  •

)S1, S2.( 
 . إن كل متغري أسايس يظهر يف معادلة واحدة فقط وال يظهر أيا منهام يف دالة اهلدف •

  The initial simplex tableau بناء جدول السمبلكس االبتدائي −2  

  3  4  0  0 عمود  

ربحية الوحدة   
 الواحدة

unit profit  

exchange ratio 
  s2  s1  c  t احلل معدل التغيري

 املتغريات غري
 األساسية

 املتغريات األساسية

  

=300÷10=30 300  0  1  10  15  s1  0  

=110÷5=22* 110  1  0  5  2.5  s2  0  

بح   
الر حلايل
ا

 unit sacrifice تضحية الوحدة الواحدة  0  0  0  0  0 
row 

 Improvement كسب الوحدة الواحدة  3  *4  0  0    
row  
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عمـود معامـل × ربحيـة الوحـدة الواحـدة =تضحية الوحدة الواحـدة  نأمع العلم ب

 :وحدة التضحية لكل متغري غري أسايس يكون كالتايل فإن لذلك; التغيري
 

s2 s1 c t 
0×0 1× 0 10×0 15× 0 
1×0 0×0 5×0 2.5×0 

 تضحية الوحدة الواحدة 0 0 0 0
 

 تـساوي الـصفر اآلن ات األساسـية ربحية الوحدة الواحدة للمتغريحيث إنو  
وهذا يدل عىل أننـا سـنتنازل . مجيع نتائج وحدات التضحية أيضا تساوي أصفارافإن 

 .عن اليشء إذا أدخلنا أي متغري جديد يف احلل
 تـضحية −ربحيـة الوحـدة الواحـدة =  كـسب الوحـدة الواحـدة فـإن كذلك  

 .الوحدة الواحدة
 unit profit ربحية الوحدة الواحدة 3 4 0 0
 تضحية الوحدة الواحدة) −( 0 0 0 0
0 0 4 3 Improvement row(=) كسب الوحدة الواحدة 

 
 اخلارج وإجياد املتغري الداخل  
 قيمـة أكـرببالنظر إىل كسب الوحـدة الواحـدة مـن اجلـدول الـسابق نجـد أن   

 :العمود الداخل فهو التايل فإن لذلك .4هي و c مكتسبة ستكون بدخول املتغري
 

c 
 
 
 

4* 
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يتم قسمة قيم عمود احلل عىل معامالت العمود  فإنه) الصف(ولتحديد املتغري اخلارج 

 . الداخل
 

300÷30=10 300 0 1 10 15 
=110÷5=22* 110 1 0 5 2.5 

 

 :كام ييل) 22()2(فيكون املتغري اخلارج هو الصف الذي حيوي أقل معامالت موجبة
=110 5÷ =22* 110 1 0 5 2.5 s2 

 

 بناء جدول من جديد  
 :معادالت املتغريات األساسية ستكون كالتايل فإن لبناء جدول جديد  

15 t + 10 c +(1)s1+(0)s2 = 300 
2.5 t + 5 c + (0)s1+(1)s2 = 110  )املتغري اخلارج(  

 c  معاملحيث إن فإننا سنغري املعادلة الثانية بs2اخلارج هو وcبام أن املتغري الداخل هو 
أي بقـسمة املعادلـة . جيب أن يكون واحدا صحيحا) املتغري اخلارج(ادلة العمل يف املع

 : كالتايل5الثانية عىل 
0.5 t + 1 c + (0)s1+(1/5)s2 = 22  )املتغري اجلديد(  

ن تكـو و22ساوي تـس c فـإن ًتساوي أصفارا s2وكذلك  tعت قيمةلذلك فإنه إذا وض
 :املعادلتني السابقتني كام ييل

15 t + 10 c +(1) s1+(0)s2 = 300 
0.5 t + 1 c + (0) s1+(1/5)s2 = 22 )الصف الثاين اجلديد(  

                                                 
قيود  فإن )ي ال يوجد معامالت موجبة عىل اإلطالقأ (ً أو سالبةً إذا كانت مجيع معامالت التغيري أصفارا)2(

  .املشكلة غري مقيدة
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ــث إنو ــل حي ــصحيح c معام ــد ال ــساوي الواح ــد ي ــري اجلدي ــاين(يف املتغ  يف 10و )الث

أضافتها إىل الـصف  و10−الثاين يف ) الصف(األول, فإنه برضب املعادلة ) الصف(املتغري
   :ساوي صفرا كام ييلتاملعادلتني  بعد مجعستكون  c) (نتيجة احلد الثاين فإن األول,

15 t + 10 c +(1)s1+(0)s2 = 300 
 -5 t - 10 c - (0)s1-(2)s2 = -220  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 10  t + 0 c +(1)s1-(2)s2 = 80  
هذا يؤكد هذه احلقيقة  و)الكمية الفائضة من اخلشب( s1 هذا الصف اجلديد هو صف

.  يساويان صفرا(nonmix variables) )ومها املتغريات غري الداخلة يف احلل( tو s2 عندما
 حيث يكون 

0 t + 0 c +(1)s1-(0)s2 = 80  
s1=80 

 :أو بعبارة أخر يف القيد
15 t + 10 c +(1)s1+(0)s2 = 300 

.  ياردة من اخلشب ستظل غري مـستخدمة80 فإن t=0 ت قيمةوكان c=22 ت قيمةإذا كان
 :ني اجلديدين مها كام ييلالصف

10 t + 0 c +(1)s1-(2)s2 = 80  
0.5 t + 1 c + (0)s1+(1/5)s2 = 22 

  الثاينبناء جدول السمبلكس
 ربحية الوحدة الواحدة 3 4 0 0 عمود

unit profit exchange 
ratio 

 احلل معدل التغيري
Solution 
values 

s2 s1 C t املتغريات غري األساسية 
 

 املتغريات األساسية

دالة 
 اهلدف

*8 80 -2 1 0 10 s1 0 
44 22 1/5 0 1 1/2 c 4 
 unit تضحية الوحدة الواحدة 2 4 0 4/5 88الربح احلايل 

sacrifice 
row 

Improve كسب الوحدة الواحدة 1* 0 0 4/5-  
ment row  

Exchange coefficient  
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 )النهائي (بناء جدول السمبلكس الثالث

 
 3 4 0 0 عمود

ربحية الوحدة 
 الواحدة

unit profit 
 

exchange 
ratio 

 معدل التغيري
 احلل

Solution 
values 

s2 s1 c t املتغريات غري األساسية 
 

 املتغريات األساسية
دالة 
 اهلدف

 8 -0.2 1/10 0 1 t 3 
 18 0.3 -1/20 1 0 c 4 

الربح  
 3 4 0.1 0.6 96 احلايل

تضحية الوحدة 
 الواحدة

unit 
sacrifice 

row 
جد يف مجيع ونه ال يأبام 

عنارص كسب الوحدة 
 الواحدة أي عدد موجب

ليس ممكن زيادة فإن 
 ذا املقداراألرباح عن ه

-0.6 -0.1 0 0 
كسب الوحدة 

 الواحدة
Improve

ment 
row 

 
 10األول بقسمة مجيع العنارص عىل  مع العلم إننا حصلنا عىل عنارص الصف

 :كام حصلنا عىل عنا رص الصف الثاين كام ييل
 )ثابـت(العنرص املجاور يف العمود الـدليل (−العنرص القديم = رص اجلديدالعن  

 )األول(العنرص اجلديد يف الصف اخلارج × 
  :ًفمثال

0=1/2-1/2(1) 
1=1-1/2(0) 
-1/2= 0- ½(1/10) 
0.45= 1/5-1/2(-2) 
18= 22-1/2(8) 

Exchange coefficient  
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 Simplex tableau خطوات حساب جدول السمبلكس

بلكس يف حالـة التعظـيم عـىل اخلطـوات تعتمد طريقة حـساب جـدول الـسم  
 :التالية

كحل أسايس ممكن وهي التي تقابل الزاويـة ) 0.0(االبتداء من نقطة الصفر  −1
Aيف الرسم البياين السابق . 

فحص معامالت املتغريات يف دالة اهلـدف وحتديـد مـد إمكانيـة وجـود  −2
ا مل يوجـد فنتوقـف ? إذإىل أعظم قيمة يف دالة اهلـدفيؤدي زيادته و متغري غري أسايس

جـد هـذا املتغـري غـري  وأمـا إذا. عند هذا احلد ونكون قـد توصـلنا إىل احلـل األمثـل
 .ننتقل إىل اخلطوة التالية و)Entering Variable(األسايس فيكون هو املتغري الداخل 

حد املتغـريات األساسـية أنزيد من قيمة هذا املتغري الداخل حتى تصل قيم  −3
 ).Departing Variable(األسايس هو املتغري اخلارج  ن هذا املتغريالصفر وبذلك يكو إىل

املتغري اخلارج إىل املتغريات غري  وّثم يضم املتغري الداخل إىل قائمة املتغريات األساسية
 .األساسية

 .)2(دالة اهلدف ثم االنتقال إىل اخلطوة  وحساب قيم املتغريات −4

  Minimization عىل مشكلة التخفيض آخرمثال 
أحـد . رشكة الطالعية تستثمر لـصالح الـرشكات والعمـالء حـسب رغبـاهتم

كـل وحـدة .  ريال عىل األكثر يف أسهم وعمالت1.200.000العمالء يرغب يف استثامر 
أما الوحدة االستثامرية . 10% عطى عائدا بنسبةت وً رياال50استثامرية يف األسهم تكلف 

هـذا العميـل حيـاول أن . 4%ائـدا بنـسبة تعطي ع و ريال100تكلف فإهنا يف العمالت 
.  ريال من هذا االسـتثامر60.000 عىل رشط أن يربح سنويا عىل األقل ةطراخخيفض امل

 لكـل 8االستثامر يف األسهم املالية يعطي مؤرش خـسارة  فإن وحسب مقاييس الرشكة
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 .امرية لكل وحدة اسـتث3وحدة استثامرية بينام االستثامر يف العملة يعطي مؤرش خسارة 

 . ةطراخ املتمع العلم أنه كلام زاد رقم املؤرش كلام زاد
 . ريال يف العملة300.000هذا العميل أيضا اشرتط أن يستثمر عىل األقل 

السؤال هو كم وحدة استثامرية من كل نوع جيـب أن تـشرتهيا الـرشكة لـصالح   
 .تثامريةالعميل إذا كان هدف العميل هو ختفيض األخطار من هذه العملية االس

 :ة اخلطيةلصياغة املشك  −1
 x1= نفرتض أن عدد الوحدات االستثامرية يف األسهم   
 x2= نفرتض أن عدد الوحدات االستثامرية يف العملة   
دالـة  فـإن 3للعملة هـو  و8 مؤرش اخلطر لألسهم هو حيث إن و: دالة اهلدف•  

 :هلدف املراد ختفيضها هي كام ييلا
min 8x1 + 3x2 

القيـد األول خيـتص بكميـة   : األموال التي يمكن االسـتثامر فيهـا قيد إمجايل•  
 رياال 50األموال املطلوب االستثامر فيها وحيث إن وحدة االستثامر يف األسهم تكلف 

 : ريال لالستثامر يف العملة فإن هذا القيد يمكن أن يكتب كام ييل100و
50x1 + 100x2 ≤ 1200 000 

ن العائد مـن هـذا االسـتثامر و هو أن يكينالقيد الثا: قيد العائد من االستثامر •  
 من قيمة 4% و من قيمة األسهم10%وبام أن عائد األسهم هو .  ريال60.000عىل األقل 

العائـد  و ريـاالت5 =10% × 50= العائـد للوحـدة االسـتثامرية لألسـهم  فـإن العملة
 . رياالت4=  4% × 100 للوحدة االستثامرية يف العملة هي

 :القيد يكتب كام ييلفإن  لذلك
5x1+ 4x2 ≥ 60 000 

القيد األخري خيـتص بالكميـة التـي : تقيد احلد األدنى لالستثامر يف العمال •    
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 الكمية املستثمرة يف العمالت جيب أن ال تقل حيث إنيريد أن يستثمرها يف العمالت 

 :ريال أي 300.000عن 
100x2 ≥ 300 000 

 آخرأو بمعنى   
1x2 ≥ 3 000 

 :ذلك تكون صياغة الربنامج ملشكلة رشكة الطالعية كام ييلل  
min 8x1 + 3x2 
subject to: 
50x1 + 100x2 ≤ 1200 000 
5x1 + 4x2 ≥ 60 000 
x2 ≥ 3 000 
x1 , x2 ≥ 0 

حتويلهـا إىل  وشكلة باستخدام السمبكلس فإنه يتعني علينا هتيئة املشكلةاملحلل   
من املرتاجحـات ) ≥(قل من أو يساوي حتويل األذلك عن طريق  وجدول السمبكلس

 مـن أو كـرباألحتويـل  و)slack variables ( إىل متساويات بإضافة املتغـريات الفائـضة
 surplus) مــن املرتاجحــات إىل متــساويات بإضــافة املتغــريات الزائــدة )≤( يــساوي

variables)املتغريات الصناعية و (artificial variables). 
 فيجب أن نضيف متغري زائد يف اجلهـة x2 ≥ 3 000 عىل شكلإذا كان عندنا قيد   

ونحولـه إىل متغـري فـائض بتحويلـه إىل اجلهـة  x2 = 3 000 + s1 اليمنى بحيث يكـون
يف مثل تلك القيود جيب أيـضا إضـافة و x2 - s1 = 3 000 األخر بعد تغيري إشارته إي

نرمـز لـه  ورس مـن املعادلـةإىل الطرف األيـ (artificial variable) )ومهي(متغري صناعي
 ًقيمة كبرية جداو (.max)سالبة يف حالة التعظيم يعطي قيمة كبرية جدا و)(aبالرمز مثال 

. ذلـك حتـى خيـرج مـن احلـل يف اخلطـوات األوىلو (.min) موجبة يف حالة التـصغري
 :ولذلك يكون القيد عىل الشكل التايل

x2 - s1 +a1= 3 000 
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تكـون . الـصناعية والفائـضةإضافة املتغـريات  وادالتوبتحويل املرتاجحات إىل مع 

 :الصياغة كام ييل
min z= 8x1 + 3x2 + 0s1 +0s2+ 0s3 + Ma2+ Ma3 
s.t. 
5x1 + 10x2 + 1s1 + 0s2+ 0s3 +0a2+ 0a3=120 000  
5x1 + 4x2 + 0s1 - 1s2+ 0s3 + 1a2+ 0a3 = 60 000 
0x1 + 1x2 + 0s1 + 0s2- 1s3 + 0a2+ 1a3 = 3000  

 :ضعها يف جدول السمبلكسو−2
 M M 0 0 0 3 8 عمود 

تكلفــــة  
 الوحدة

exchange 
ratio 

معدل 
 التغيري

املتغريات غري  a3 a2 s3 s2 s1 x2 x1 احلل
 األساسية

 
املتغريات 
 األساسية

 الواحدة

unit 
cost 

120000/10 
=12000 120000 0 0 0 0 1 10 5 s1 0 

60000/4 
=15000 60000 0 1 0 −1 0 4 5 a2 M 

3000/1 
=3000* 3000 1 0 1− 0 0 1 0 a3 M 

 الربح احلايل 
63000M M M -M -M 0 5M 5M 

تضحية الوحدة 
 الواحدة

unit 
sacrifice 

row 

  0 0 M M 0 3-
5M* 8-5M 

Improve كسب الوحدة الواحدة
ment 
row 

 

المتغير الخارج 
وهو اقل قيمة 

  موجبة

  مطلقة سالبة قيمة هو أعلى والمتغير الداخل
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 :حلساب املعامالت اجلديدة للصف األول اجلديد فهي كام ييل

اجلديد املقابل × العنرص املجاور يف العمود الدليل  (−العنرص القديم = العنرص اجلديد
 )يف الصف اخلارج

5 -10(0)=5 
10-10(1)=0 
1-10(0)=1 
0-10(0)=0, 0-10(-1)=10,0-10(0)=0, 0-10(1)=-10, 120 000-10(3000)=90 000 

  

وهكذا بالنسبة للصفوف األخر: 
 تكلفة الوحدة    M  M 0  0  0  3  8 عمود    

Exchang
e ratio 

ــــدل  مع
 التغيري

املتغريات غري   a3 a2  s3  s2  s1  x2  x1 احلل
 األساسية

املتغريات 
  األساسية

 unit الواحدة

cost  

18000  90000  -10  0  10  0  1  0  5  s1  0  

9600  48000  -4  1  4  -1  0  0  5  a2 M  

3000/0=∞ 3000  1  0  1-  0  0  1  0  x2  3  

األخطــار   
 احلالية

48000M  
+9000 

  

-
4M
+3  

M 4
M
-3  

-M  0  3  5M  تــضحية الوحــدة
 الواحدة

Unit sacrifice 
row 

    +5
M-3 

0  -
4M
+3  

M  0  0  8-
5

M 

كــسب الوحــدة 
 الواحدة

Improvement 
row  

 
 

غري املت
اخلارج 

قل أوهو 
قيمة 
 موجبة

 المتغير الداخل هو أعلى قيمة مطلقة سالبة
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 :ثم ننتقل إىل اجلدول التايل

  

  M  M  0  0  0  3  8 عمود

ـــــــة  تكلف
الوحــــــدة 
 الواحــدة
unit cost  

  

exchange 
ratio 

معدل 
 التغيري

  a3  a2  s3  s2  s1  x2  x1 احلل

املتغريات غري 
 األساسية

املتغريات 
األساسية

 دالة اهلدف

7000  42000  -6  -1  6  1  1  0  0  s1  0  

1200  9600  -4/5  1/5  4/5  -1/5 0  0  1  x1  8  
-3000  3000  1  0  1-  0  0  1  0  x2  3  

  

األخطار 
 احلالية
85800 

  

-3.4  8/5  3.4  -8/5 0  3  8  

تضحية 
الوحدة 
 الواحدة

unit 
sacrifice 

row 

  

  

M+
3.4  

M-
8/5  

-3.4 

8/5  0  0  0  

كسب 
الوحدة 
 الواحدة

Improvem
ent row  

 
 

 :مع العلم بان املعامالت اجلديدة حسبت كالتايل
0-4/5(1/6)=-0.1333 , -1/5-4/5(1/6)=-0.333 , 4/5-4/5(1)=0, 1/5-4/5(-1/6)=0.33, -4/5-

4/5(-1)=0 
 
0-(-1)(1/6)=0.16667, 0-(-1)(-1/6)=-0.1667, 1-(-1)(-1)=0, 3000-(-1)(7000)=10000 

املتغري الداخل و هو أعىل  قيمة مطلقة سالبة
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 :بعد حساب املعامالت اجلديدة ينتج اجلدول التايل

  M M  0  0  0  3  8 عمود  0

تكلفة الوحدة   
 الواحدة

unit cost  
excha
nge 
ratio 

معدل 
 التغيري

a3 a2  s3 s2  s1  x2 x1 احلل

املتغريات غري 
 األساسية

 

 تاملتغريا
 األساسية

  

  7000  -1 -1/6  1  1/6  1/6  0  0  s3 0  

  4000  0  .33  0  -.33  -.133 0  1  x1  8  

  10000  0  -.167  0  .167  -.167 1  0  x2  3  

  

األخطار 
 احلالية
62000  

0  2.139  0  -2.165 -0.56 3  8  
تضحية الوحدة 

 الواحدة
unit sacrifice 

row 

    M M-2.1390  2.1650 0.56  0  0  
كسب الوحدة 

 الواحدة
Improvement 

row  

 
 

  الربنامج اخلطييف حتليل احلساسية
Sensitivity Analysis in Linear Programming 

احلل األمثل باستخدام السمبلكس هو حل للمشكلة اخلطيـة بمعاملهـا احلاليـة 
 املعـامالت األخـر مثـل وتكلفة الوحدة الواحدة واملعطاة أي ربح الوحدة الواحدة

 يف تلـك املعـامالت ولكـن أي اخـتالف أو تغيـري . اجلهة اليمنى للقيود وغريهـاقيم
التغـريات  أثرإذا فاملهم إجياد وسيلة ملعرفة . سيؤدي بالرضورة إىل تغري يف احلل األمثل

املعامالت عىل احلل األمثل ومن املمكن لفكرة الربجمة اخلطية أن تطـور  ويف املعطيات

  ال يوجد قيم سالبة ممكن إن تقلل األخطار المراد تقليلها لذلك نتوقف عند هذا الحل وهو الحل األمثل
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 اإلضافة لطريقة السمبلكس السابقة وهذا التطوير.  هذه التغرياتأثرلتقدير وحساب 

لذلك فمهمة حتليـل احلـساسية هـو و Sensitivity Analysis)( يعرف بتحليل احلساسية
أو يف الكميــات ) Coefficients( معرفــة تــأثري هــذه التغــريات البــسيطة يف املعــامالت

ودرجة حساسية احلل األمثل الناجتة للتغري يف هذه املعامالت قد يـرتاوح بـني . املتاحة
 . ائي للحل األمثل إىل تغريات واضحة وقويةعدم التغيري يف الناتج النه

قـد  مثال نحن. ال وهو شكل النموذج اخلطي نفسهأهذا األمر مرتبط بأمر آخر 
التغري يف كمية املوارد املتاحة أو كيف سيؤثر اختيـار منـتج جديـد ضـمن  بمعرفة هنتم

 .احللول املثىل عىل احلل األمثل
 حتليل احلساسية ملعامالت اجلهة اليمنى  −1

Sensitivity Analysis for Right-hand-side Values  
 افـرتض. ألجل التوضيح اعترب أننا استخدمنا مشكلة رشكة األويسط الـسابقة  

لـذلك . أنه حدث نقص يف عدد عـامل الـرشكة ممـا أد إىل تقليـل الـساعات املتاحـة
 التغـري طبعا إذا كـان فالسؤال عند هذه احلالة هو ماذا يمكن أن حيدث للحل األمثل?

الزاوية املـثىل سـتظل كـام هـي ولكـن  فإن بذلك واحلل األمثل قد ال يتغري فإن بسيطا
لذلك فإننا جيب أن . التغري يف كمية هذه املوارد املتاحة قد يغري الزاوية املثىل كليا أحيانا

إىل أي مد من املمكن أن نغـري يف كميـات املـوارد املتاحـة : نسأل أيضا السؤال التايل
 أي تغري يف احللـول املـثىل احلاليـة إىل بدون أن تؤدي هذه التغريات "رف األيمنالط"

Variables mix"". 
من اخلشب فإننا جيـب أن ننظـر  ضافتها أو إنقاصهاإملعرفة مثال الكمية املمكنة   

 . ”s1“من اخلشب  )Slack variable(إىل الكمية غري املستخدمة 
كميـة اخلـشب املـستخدمة  فـإن "ستخدمكمية اخلشب غري امل" "s1  تإذا زيد  

 الكـرايس سـتقل وبالتـايل تتغـري الكميـة املنتجـة مـن الطـاوالت ولعمل الطـاوالت
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 بدون أن تؤدي هذه التغريات إىل  اخلشبنقاصإإىل أي حد أو مد ممكن . الكرايسو

? أي نفـس الـسؤال لـو قلنـا إىل أي  Variables mix)(تغريات يف احللول املثىل احلاليـة 
يف  تغـريات إىل بدون أن تـؤدي هـذه الزيـادات كمية يمكن زيادة الفائض من اخلشب

  ?(Variables mix)احللول املثىل احلالية 
ذلـك سـيخربنا عـن  فإن كمتغري جديد داخل يف جدول السمبلكس s1باعتبار   
  اخلـاص باخلـشب املـستخدم) (Exchange Coefficientبفحص معامل التغري  .اإلجابة

فإننا نالحظ أنـه جيـب ) الرجاء النظر إىل اجلدول النهائي للسمبلكس(ملستخدمغري او
هـذا  و.بوحـدة واحـدة s1من الطاولة لكل زيـادة يف ) 0.10(أي ) 1/10(أن نتخىل عن 

من عمل كريس وذلك الن الرقم  )0.05-(أي ) 1/20-(يعطي للعامل وقت إضايف لعمل 
 أي ال نــستخدم خــشب لعمــل " s1د كلــام نزيــ ).0.05-( هــو c وs1 الــذي يف عمــود

وبـام أن الطـاوالت املـثىل التـي .  فإننا يف النهاية سنتخلص من الطاوالت"الطاوالت
 لوحـا مـن اخلـشب 80 طاوالت إىل 8مكن حتويل هذه ال ي ه طاوالت فإن8ستنتج هي 

لو خفضت الكمية غري املستخدمة إىل . غري مستخدما) 80 = 10 × 8=  )100.( ÷ 8أي (
معنى ذلك أنه سيظل عندنا كميـة مـن اخلـشب غـري املـستخدم  فإن  لوحا80من أقل 

هذا سيجعلنا ننتج عىل األقل جزاء مـن الطاولـة أو  ولعمل طاوالت أو بعض الطاولة
 لوحـا عـىل 80ولكن إذا أخذنا . أكثر وذلك حسب الكمية غري املستخدمة من األلواح

 لـوح سـيؤثر أيـضا عـىل 80الزيادة عن  واألقل فإننا لن نستطيع إنتاج هذه الطاوالت
 .إنتاج الكرايس

ويف املقابل ماذا سيحصل إذا متت زيادة الكميـة املتاحـة مـن اخلـشب ? إىل أي   
الكـرايس مجيعـا ?  ودرجة ممكن أن نزيد من اخلشب وستظل الرشكة تنتج الطـاوالت

 خشب جديد أو احلصول عـىل فـائض مـن اخلـشب زيادة اخلشب هي مناظرة إلعارة
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هـي عبـارة عـن  " أو احلصول عىل فائض من اخلشب"بالنظر عىل أن زيادة اخلشب و

 " إىل كميـة سـالبة " غري املستخدم مـن اخلـشب"أي بإمكاننا ختفيض . فائض سالب
 "لكـن للتوضـيح فقـط وبالرغم أنه يفرتض أنه ال يوجد كميات سالبة يف السمبلكس

 .وهو نفس املعنى إذا متت زيادة الكمية
 إذا كـان املتغـري بـالعكسيكـون  "Exchange coefficient “معامل التغري تفسري   

خيربنـا أن الـرشكة باإلمكـان  ”s1“الداخل منقوص معامل التغري للفائض من اخلشب 
 )0.05-( أي إعطـاء "مـن الكـريس  )0.05-(كـذلك  ومن الطاولة )100.(احلصول عىل 

 . لكريس
بدلوا إذا وجـد عجـز أو نقـص يف كريس باإلمكـان أن يـست 18لذلك فكل الــ   

 فإن وبكلامت أخر.  قدم من األلواح360 = 20 × 18اخلشب غري املستخدم بام يعادل 
 300 قدم من األلـواح زيـادة عـىل 360الكمية املتاحة من األلواح ممكن أن تزيد إىل حد 

تج واىل هذا احلد ستظل الرشكة تن. 660 = 300+360= جعل الكمية اجلديدة  واألصلية
 وأي زيادة يف اخلشب عن هذا احلـد سـتؤدي إىل ًاطاوالت وكرايس وهي تعمل أرباح

 .عدم خروج الكرايس من احلل األمثل وبالتايل عدم وقف إنتاج الكرايس
لتحليل حساسية الكمية املتاحة من األخشاب نقـول أن الـرشكة سـتظل تنـتج   

 :ينيطاوالت وكرايس وستكون مربحة ما دامت بني احلدين التال
  220 =80 − 300: احلد األدنى  
  660 = 360 + 300= األعىل  احلد  
 ). 660 − 220(أي بني   

 :وهذا ما كان ير من اجلداول التالية
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 أو ختفيض اخلشب عن الكمية املتاحة األصلية  تأثري زيادة  
 :يمكن التوصل إىل احلل السابق بسهولة بالنظر إىل جدول السمبلكس النهائي  
   

 ل تغري كمية اخلشب املتاحة مع اإلبقاء عىل متغريات احلل األمثلجما
exchange ratio 
 Solution values s1احلل  معدل التغيري

Exchange 
coefficient 

املتغريات 
 األساسية

8÷)10/1= (80 8 1/10 t 
18÷)20/1− = (− 360 18 -1/20 c 

 لوح من اخلشب 220 = 80 − 300= احلد األدنى 
 لوح من اخلشب 660 = |360 | + 300= األعىل احلد 

 
 أو ختفيض العمل عن الكمية املتاحة األصلية تأثري زيادة

   

 جمال تغري كمية العمل املتاحة مع اإلبقاء عىل متغريات احلل األمثل

exchange ratio 
 Solutionاحلل  معدل التغيري

values 
s2 

Exchange coefficient 
 
 

 املتغريات األساسية
8÷)-0.2 =(−40 8 -0.2 T 

18÷)3 =(.60 18 0.3 C 
 ساعة عمل 150 = |40| + 110= احلد األعىل 
 ساعة عمل 50 = 60 − 110= احلد األدنى 

 

املد والذي حصلنا عليه بالطريقة السابقة ينطبق طاملا الكميـات املتاحـة مـن   
 مع " Slack variable“ئض إذا وجد متغري فا املوارد األخر يف القيود األخر مل تتغري
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األعـىل للتغـري يف  واحلد األدنى فإن املتغريات األساسية يف جدول السمبلكس األخري

 :الكميات املتاحة من املوارد كام ييل
  قيمة احلل للمتغري الفائض−الكمية املتاحة األصلية = احلد األدنى   
  ∞= احلد األعىل   
واملنطق وراء احلد األدنى ذلك هو أنه مل تستخدم املوارد املتاحة يف احلل األمثل   

من هذا احلد الفائض ولـن تغـري املتغـريات أقل لذلك بإمكاننا ختفيض هذه املوارد إىل 
ولكن أي زيادة عن ذلك املقدار ستغري املتغريات األساسية يف  .األساسية احلل األمثل

 .احلل األمثل
أي زيادة فيها لن تؤثر عـىل  فإن الكمية املتاحة من املوارد مل تستخدم حيث إنو  

 .املتغريات األساسية يف احلل األمثل ولكن ستؤثر عىل الفائض فقط
  " ≤ "للقيود من النوع ) الكميات املتاحة(اجلهة اليمنى   

. " ≥"يف الفقرة السابقة قد ذكرنا احلالة التي تكون عنـدها القيـود مـن النـوع 
نفس الطريقـة  ." ≤ " نا نناقش حالة أخر إال وهي عندما تكون القيود من النوعوه

تستخدم ملعرفة احلدود الدنيا والعليـا  تطبق يف مثل هذه احلالة ولكن املتغريات الزائدة
معدل التغري جيـب أن يفـرس بـالعكس الن .  من أو يساويأكربللقيود التي عىل شكل 
 . مع كاملتغري الفائضجتوال طرح ت ةاملتغريات الزائدة عاد

غـريات األساسـية يف احلـل تغـري موجـود ضـمن امل عندما يكون املتغري الزائد  
 :األمثل
 قيمة مطلقة للمعدالت السالبةأقل −الكمية املتاحة األصلية = احلد األدنى   
 ” مل يوجد معدل سالب” إذا ∞- =أو  
 للمعدالت املوجبةقيمة أقل + الكمية املتاحة األصلية = احلد األعىل   
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 "يوجد معدل موجب  إذا مل" ∞  =أو  
 :عندما يكون املتغري ا لزائد موجود ضمن املتغريات األساسية  
  ∞ −= احلد األدنى  
 قيمة احلل للمتغري الزائد+ الكمية املتاحة = احلد األعىل   

 " ="القيود من النوعية 
املتغري الصناعي  . صناعيالنموذج جيب أن حيتوي عىل متغري فإن يف هذه احلالة  

 هو كام هو يف حالة املتغـري ءكل يش. هنا هو مناظر للمتغري الفائض يف حتليل احلساسية
الفائض ماعدا حالة أن يكون فيها املتغري الصناعي ضمن املتغريات األساسـية والتـي 

ن املتغريات الصناعية للقيود التي عىل شكل يـساوي هـي التـي فقـط جيب أن تعترب أل
ومجيع أعمدة املتغريات الصناعية األخـر للقيـود عـىل . تخدم يف حتليل احلساسيةتس

 .األشكال األخر يفضل أن تبعد من احلل من البداية
 عامة تطبق يف من املمكن أن " املتاحة الكميات"اليمنىحتليل احلساسية للقيود   

  .أو تصغريأشكال الربجمة اخلطية, بغض النظر عن ما إذا كانت املشكلة تعظيم 
 ألحد القيود احلل عند وجود تغري يف اجلهة اليمنى  
عند التغري يف اجلهة اليمنى ألحد القيود فإنـه مـن املمكـن إجيـاد احلـل األمثـل   

ولكن بعمـل قليـل باإلمكـان تعـديل احلـل األصـيل . بطريقة السمبلكس منذ البداية
ين الـذين تـم التوصـل ألـيهام األمثل طاملا التغيري يف اجلهة اليمنى هذه يقع بـني احلـد

 .سابقا
معامل + (القيمة األصلية = القيمة اجلديدة للمتغري األسايس  فإن يف هذه احلالة

 )صايف التغري يف اجلهة اليمنى× التغري 
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 القيمـة −القيمـة اجلديـدة للطـرف األيمـن = صايف التغـري يف اجلهـة اليمنـى   

 .األصلية للطرف األيمن
 400 يف مثال رشكة الطالعية سنزيد املتاح من اخلـشب إىل مثال ذلك افرتض أننا  

 القيم املثىل اجلديدة? و فام هي الكميات300لوح من اخلشب بدال من 
 :املتغريات األساسية: أوال  
  18) = 10 + (8) = 400−300(×  10/1 + (8= الت والطا  
  13 = 5 − 18) = 400−300( × −20/1 + (18= الكرايس   
  s1كره هو أننا استخدمنا هنا معامل التغري لعمود ومما جيدر ذ  

 :الربح اجلديد: ثانيا  
  =3× 18 + 4× 13 = 754 
 ما هو تأثريها ?. 90 إىل 110افرتض أن ساعات العمل قد انخفض من   
 .s2احلل اجلديد سيتم باستخدام معامالت املتغري الفائض لعنرص العمل   
 املتغريات األساسية  
  18 = 10 + 8) = 110−90)(2\1−( + 8= الطاوالت   
  9 =9 + 18) = 110−90.) (45 + (18= الكرايس   
 252  =4 × 9 + 3 × 18= الربح اجلديد  
ضمن املتغـريات  ويف حالة أن اجلهة اليمنى ألي من هذه القيود يوجد له متغري  

ي زيادة أو نقصان يف ذلـك املـورد سـيجعل املتغـري الفـائض يزيـد أو أ فإن األساسية
ومجيـع ). ةمديق القيمة ال−القيمة اجلديدة (ينقص بمقدار صايف التغري يف اجلهة اليمنى 

ولكن عندما حيـدث تغـري يف . األرباح ستظل ثابتة كام كانت وقيمة املتغريات األخر
 فـإن )األعـىل وخارج نطاق احلد األدنـى(جهة يمنى من هذه القيود خارج املد  أي
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 مـن حلهـا مـن جـدول أسـهلون حلها من البدايـة وقد يك. أصعباملشكلة ستكون 

  .السمبلكس النهائي للمشكلة األصلية
 طريقة السمبلكس املخترصة

 مشكلة التعظيم  
 :الصياغة العامة  

max c1 x1 + c2 x2 
s.t. 
a11 x1 + a12 x2 <= b1 
a21 x1 + a22 x2 <= b2 
x1, x2 >= 0 

 
 : كالتايل وضعها يف جدوليمكن) slacks(بعد إضافة الفوائض 

x2                            x1     constant 
c2 c1 0 z 

-a12 
-a22 -a11 

-a21 b1 
b2 s1 

s2 
 

 :مثال  
max 3t + 4c  
s.t.  15 t + 10c <= 300 
2.5t + 5c <= 110 
t , c >= o 
 
15t + 10c + s1 = 300 
2.5t + 5c + s2 = 110 
z = 0 + 3t + 4c 
s1 = 300 – 15t – 10c 
s2 = 110 – 2.5t – 5c 

 
c    t   constant     

4 3 0 z 
- 10 - 15 300 s1 
- 5 - 2.5 110 s2 
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 " select the pivot column " اختيار عمود املحور −1  
 " 4 " معامل موجب من صف دالة اهلدف وهـو أكربنختار املتغري الذي حيمل   
 ." الداخل  املتغري" وهذا يسمى "c2 "عمود الدليل هو عمود  فإن لذلك

 " select pivot row " " صف املحور " اختيار املتغري اخلارج −2  
أي ) الثوابـت(وذلك بقسمة معامالت الطرف األيمن من املعادالت األصـلية   

 وتغري اإلشارة "10- ,5-" عىل املعامالت السالبة فقط يف العمود الدليل أي " ,110300"
  أي " القيمة املطلقة "

-1*300/-10 =30 
-1*110/-5 =22  

 وتقـاطع املتغـري "s2"املتغري اخلارج هـو الـصف " ليكون 22وأخذ األقل وهو 
 "pivot element" "عنـرص املحـور"يكـون هـو ) العمـود(والداخل ) الصف(اخلارج 

وتضع عليه دائرة لتمييزه عن العنارص األخر. 

 يف الـصف c يتم رسم اجلدول اجلديـد ووضـع املتغـري: إجياد اجلدول التايل− 3  
 . يف العمود الثاينs2 والثاين

وهو املحور الذي يقع يف تقاطع املتغري الداخل (جياد مقلوب عنرص املحور إ −4  
 ).1/5– (ةومقلوب 5–أي ) واخلارج

 . تقسيم مجيع عنارص الصف اخلارج عىل عنرص املحور وتغيري إشاراهتم−5  
 أي

(-1) * (110/-5) = 22 
(-1) * (-2.5/-5) = -1/2 

 ويكون الصف اجلديد 
22 , -1/2 , -1/5 

وذلك بقسمة هذه العنـارص ) الدليل( إجياد العنارص اجلديدة لعمود املحور −6  
  4/54- = 5-/ عىل عنرص املحور مع إبقاء إشارهتم أي

 -10/-5 = +2 
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 :ويكون اجلدول بالشكل التايل

- 4/5  
-1/5 -1/2  

22 
 

 :قة اآلتية بقية العنارص يتم حساهبا بالطري−7
ـــــرص  =العنرص اجلديد  حاصل رضب العنرصين يف الزوايا العن

 القديم
 عنرص املحور ـــــ

 

  قيمة دالة اهلدف تكون ,أي مثال
0 – (4*110)/-5 = 88  
3 – (- 2.5 * 4) / -5 = 1 
300 – (-10 * 110) / -5 = 300 – 220 = 80  
-15 – (-10 * -2.5) / -5= -15 +5= –10 

 :جلدول اجلديد كالتايلويكون ا
s2 t constant  

-4/5 1 88 z 
2 -10 80 s1 

-1/5 -1/2 22 c 
 

 قيمة أكربألنه حيتوي ;  t1وبإعادة نفس اخلطوات السابقة يكون املتغري الداخل   
قسمة الثوابـت عـىل معـامالت هـذا العمـود الـسالبة بو , " 1 "موجبة يف دالة اهلدف 

 : ينتجموتغري إشارهت
-1 * 80/ -10 = 8  
-1 * 22 / -1/2 = 44 

 وبتقـسيم " 10– " وتقاطعهم يكون عنرص املحور وهـو "s1"يكون املتغري اخلارج هو 
 :مجيع عنارص الصف الداخل عىل عنرص املحور وتغيري إشاراهتم ينتج

-1/10                                 0.20 8 
 ويكون العمود اجلديد
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1/-10 = -0.10 
-1/2/-10 = 0.05 

 :ويكون اجلدول اجلديد كالتايل
s1                                         s2  

                -0.10                                        -0.60 96 z 
                -1/10                                         .20 
                 0.05                                     -16/100 8 

18 t 
c 

 

نه تم حساب بقيـة العنـارص التـي ال تقـع عـىل العمـود الـداخل أو أمع العلم   
 :الصف اخلارج كام ييل

88 – (1* 80) / -10= 88 + 8 = 96 
22 – (80*-1/2) / -10=22 – 4 = 18 
- 4/5 – (1*2) / - 10=-4/5 + 0.2 = - 0.60 
-1/5 – (-2 * -1/2) / -10= -1/5 + 1/10 = - 3 / 10 

  تفسري احلل  
 كلهـا " صف دالة اهلـدف "بام أن مجيع القيم يف صف املتغريات غري األساسية   

 .فإننا نكون قد توصلنا إىل احلل األمثل, قيم سالبة 
 x1=8, x2=18: احلل األمثل كالتايل  

 96والذي يؤدي إىل أرباح مقدارها    

,  أصفار أي ال يوجد وقت أو خشب فائض مل يستغلهاكل s2 , s1قيم فإن كذلك  
 .وإذا وجد يف احلل أي من الفوائض فإنه يدل عىل املوارد الزائدة

 مشكلة التخفيض  
Simplex methods for minimization: 

 :مشكلة التخفيض تكون صياغتها عادة كالتايل  
min z = c1 x1 + c2 x2  
s.t 
a11 x1 + a12 x2 >= b1 
a21 x1 + a22 x2 >= b2 
x1, x2 >= 0  

وتكون هتيئتها جلدول السمبلكس بإضافة متغريات فائضة للجانب األيمن من   
 :املعادلة
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a11 x1 + a12 x2 = b1 + s1 
a21 x1 + a22 x2 = b2 + s2 

 :تكون الفوائض كالتايل
s1 = -b1 + a11 x1 + a12 x2 
s2 = -b2 + a21 x1 + a22 x2 

تـساوي ) غري الفائـضة(ألساسية دما تكون املتغريات اويبدأ احلل االبتدائي عن  
ولكن هنا تفسري احلل االبتدائي هو أننا نبـدأ مـن ). max( كام يف مشكلة التعظيم صفر

كذلك نبـدأ بقيمـة صـفر . حتى الوصول إىل احلل األمثل ”infeasible “حل غري ممكن 
 .حلل االبتدائي وذلك ألن املتغريات األساسية تكون أصفار يف ا;لدالة اهلدف

 : جدول احلل االبتدائي سيكون كالتايل
x1                                   x2 
c1                                        c2 0 Z 

a11                                       a12 
a21                                       a22 -b1 

-b2 -s1 
-s2 

 
) b1 ,b2(للتأكد من أن احلل امثل من عدمـه جيـب أن ننظـر إىل عمـود الثوابـت ولكن 

) ال يوجـد سـالب(وإذا كانت القيم املوجودة موجبة , )وليس الصف كام يف التعظيم(
 .فإننا توصلنا إىل احلل األمثل

 وذلك ألنـه ال يوجـد ;ووجود الفوائض بالسالب يدل عىل أن احلل غري ممكن  
 :تطوير احلل االبتدائي فإننا نتبع اإلجراءات التالية مع املثال التايل ل.فوائض بالسالب

min z = 4200 x1 + 3000 x2 
s.t 
4 x1 + 2 x2 >= 120 
2 x1 + 3 x2 >= 120 
x1 + 2 x2 >= 70 
x1 , x2 >= 0 

 :لتهيئة الصياغة السابقة جلدول السمبلكس جيب إضافة املتغريات الفائضة كالتايل
4 x1 + 2 x2 = 120 + s1 
2 x1 + 3 x2 = 120 + s2 
x1 + 2 x2 = 70 + s3  
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 :ونضع الفوائض يف جهة وبقية املعادلة يف اجلهة األخر كالتايل

s1 = -120 + 4 x1 + 2 x2 
s2 = -120 + 2 x1 + 3 x2 
s3 =-70 + x1 + 2x2 

 دالـة اهلـدف ونجعلهـا تـساوي إلـيهامثم نضعها يف جدول السمبلكس بعدما نضيف 
 :ث يكون جدول السمبلكس االبتدائي كالتايلالصفر حي

                   Constant                                                x1                                      x2                   3000 4200                                   0 Z 
 

                                                                    4   2 
    2                                        3 
    1                                        2 

-120 
-120 
-70 

S1  
 S2 
S3 

 
 فـإن " constant"و بام أن اجلدول االبتدائي السابق حيوي قيم سالبة يف عمود الثوابـت 

 :ولتطويره فإننا نعمل اآليت, احلل غري أمثل
 .  قيمة سالبةأكرب, والذي حيوي عىل )املتغري اخلارج(إجياد صف املحور −1  

 ).120-( ألن كل منها حيوي القيمة s1 أو s2ولذلك فإنه يمكن أن نختار 
 .ويكون هو املتغري اخلارج s1 ,افرتض أننا أخذنا األول 

 " املتغري الداخل "اختيار عمود املحور   −2
جيب النظر إىل القيمة املوجبة يف صف املحور وقسمة معـامالت دالـة اهلـدف علـيهم 

 :حيث يكون كالتايل
3000/2 =1500 , 4200/4 = 1050 

 .x1 هو " عمود املحور "املتغري الداخل  فإن 1050 القيمة األقل هي حيث إنو
 املقلوب هلذا رض ولذلك نضع عليها دائرة ونح"4"يكون عنرص املحور هو   −3

 :إشاراهتمالعنرص وتقسم بقية العنارص يف هذا الصف عىل هذا العنرص مع تغيري 
 . عىل التوايل1/2- , ¼ , 30 أو (2/4) 1- , ¼ , (120/4-) 1- أي يكون
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 نوجد قيمة عمود املحور بالقسمة عىل عنرص املحور بدون تغيري اإلشارة   −4

  4200/4 , 2/4 , ¼أي 

 :ن شكل اجلدول الثاين كالتايلوبوضع املتغري الداخل واخلارج يكو
s1                 x2   

1050  z 
¼              -1/2 
½ 
¼ 

30 x1 
 s2 
s3 

 
 :تطبيق املعادلة التالية حلساب بقية العنارص  −5

 
 املحورعنرص                             ــ  القديم العنرص =العنرص اجلديد  حاصل رضب العنارص املناظرة للعنرص الدليل

  
0 – (4200 * 120)/4 = 126000 
-120 – (-120 * 2)/4 = -60 
-70 – (-120 * 1)/4 = -40 
3000 – (4200 * 2) /4 = 900 
3 – 2*2 /4 = 2 
2 – 2*1 /4 = 1.5 

 :فيكون اجلدول كالتايل
Constant                    s1                                               x2 

 1050                       900 126000 Z 
 

¼                        -1/2 
½                             2 
¼                          1.5 

30 
-60 
-40 

X1 
S2 
S3 

 

احلـل مـا زال  فإن "constants" " الثوابت "وبام أنه يوجد قيمة سالبة يف عمود املحور 
 .غري أمثل
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 والعمود الـداخل s2خلطوات السابقة نجد أن الصف اخلارج هو  نفس اتباعابو  

 : ويكون جدول احلل التايل اجلدول كالتايل2 ويكون عنرص املحور هو x2هو 
s1                         s2      

825                      450 153000 z 
3/8                      -1/4 
-1/4                        ½ 
-1/8                      3/4 

15 
30 
5 

X1 
X2 
S3 

  z= 153000, s3 = 5 , x2 = 30 , x1 = 15:وتفسري احلل هو كالتايل
 

 مشاكل مع القيود املختلطة  
 " =<" و" =>"كون القيود تشمل قيود عىل شكل تيف احلياة العملية عادة ما   

 " maximization "يف مشاكل التعظيم   −1
 : الصياغة التاليةافرتض أن عندنا

 Max z = c1 x1 + c2x2 
s.t. 
a11 x1 + a12 x2 ≥ b1 
a21 x1 + a22 x2 ≤ b2 

 والنظر إىل القيود بوضع ضولكن هنا جيب إغفال املشكلة هل هي تعظيم أو ختفي
 :الفوائض يف مكاهنا الصحيح

a11 x1 + a12 x2 = b1 + s1 
a21 x1 + a22 x2 + s2 = b2 

 :وتكون كالتايل
s1 = -b1 + a11 x1 + a12 x2 
s2 =b2 – a21 x1 – a22 x2 

  ونكمل احلل كام يف مشاكل التعظيم 
 " minimization"يف مشكلة التخفيض   −2

 :كالتايل ”=>”, ”=<“ , “ = “افرتض أن عندنا قيود عىل شكل 
min z = c1 x1 + c2 x2 + c3 x3  
s.t 
x1 ≤ b1 
x2 ≥ b2 
x3 ≥ b3 
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x1 + x2 + x3 = b4 

القيـد  فـإن يقة السمبلكس ال تسمح بالقيود التي ال يوجد فيهـا فـوائض طرحيث إن
 ً يتم التخلص منه بتعويضه يف القيود األخر فمثال“ = “األخري والذي عىل شكل 

 x1 = b4 – x2 – x3 
أي يتم إعادة صياغتها بالطريقة , ويتم التعويض يف القيود األخر بام فيها دالة اهلدف

 :التالية
min z = c1 (b4 – x2 – x3) + c2 x2 + c3 x3 
s.t 
(b4 – x2 – x3) <= b1 
x2 >= b2 
x3 >= b3 

  فإننا نعوض يف املعادلة x1ويمكن حلها كام سبق ثم للوصول إىل قيمة 
x1 = b4 – x2 – x3 

  x2و x3وذلك بالقيم املثىل 
 :أو يمكن حلها بإضافة متغري صناعي للمتغري األخري حيث يكون كالتايل

s4 = -400 + x1 + x2 + x3 
 وذلك ألن املتغـري ال يوجـد ; تساوي الصفر يف احلل النهائي األمثل"s4"وتكون قيمة 
 .فيه فوائض
 :“ degeneracy “التحلل  •

حيدث التحلل إذا كان عندنا قيمتـني متـساويتني مـؤهلتني ألن يكونـا كالمهـا   
 إىل وجـود  وتـؤديث يف مشكلة التعظيم وكـذلك التخفـيضعنرص املحور وهي حتد

 .ًأحد احللول األساسية مساويا للصفر
 :“ multiple optimal solutions “حلول متعددة مثىل  •

 حيدث عندما تكون دالة اهلدف موازية ألحد القيود ويوضح أنه يوجد أكثر من  
حل أمثل للمشكلة إذا كان هناك صفر أو أكثر من صفر يف صف دالة اهلدف يف جدول 

 .السمبكس



47  اخلطيةالربجمة
 “ unbound feasible solutions “ املقيدة املشاكل غري •

 غـري “ feasible solution“يف بعض احلاالت النادرة يكون جمال احللول املمكنـة   
ويمكن التعرف عليها مـن القيمـة  +) ∞(حمددة بمنطقة معينة أي يكون جماهلا ال هنائي 

عض املتغريات فإذا وجدنا أن بعض قيم ب) يف حالة التعظيم(التي يف صف دالة اهلدف 
ًيكون موجبا دائام فإنه دلـيال عـىل وجـود هـذه املـشكلة يف كل جدول جديد هـذه  و.ً

 .ًاملشكلة عادة سببها الصياغة اخلاطئة
 

 وحتليل احلساسية) أو الثنائية(التطابقية 
Duality and Sensitivity Analysis 

 التـي إن جدول السمبلكس يف احلقيقة يعطينـا معلومـات إضـافية مهمـة غـري  
 "  وكـل برنـامج أويل,هذا املعلومات اإلضافية تعـرف باملرافقـة. تطرقنا إليها من قبل

primal problem " يسمى برنامج مرافقآخر يوجد له برنامج نظري  " dual problem ". 
معلومـات   ألنـه يعطـي;ًاحلل الرتافقي للمشكلة أو للربنامج األويل مهم جـدا  
 . ورياضيةاقتصادية

 ." formulation of dual problem "املشكلة املرافقة صياغة 
 :افرتض أنه يوجد عندنا املشكلة اخلطية التالية  

 :للربنامج السابق كالتايل فإنه يمكن صياغة املشكلة املطابقة أو الثنائية
0,

.
max

21

2222121

1212111

2211

≥
≤+
≤+

+=

χχ
χχ
χχ

χχ

baa
baa

ts
cc
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والعكـس )  min( فتكـون املرافقـة ,) max(إذا كانت الـصياغة األصـلية : ًأوال

 وعدد قيود املرافقة هـو عـدد ,رافقة هو عدد القيود األصليةصحيح وعدد متغريات امل
ومعامالت دالة اهلدف يف املشكلة األصلية هـي ثوابـت القيـود يف  .املتغريات األصلية
أي .  أو يـساوي والعكـسأكـرب األقل من أو يساوي يكـون اجتاه و,املرافقة والعكس

 :يكون الربنامج التوافقي هلا كالتايل

 :مثال  
 :وكي ينتج نوعني من ألعاب سيارات األطفالمصنع الش
 " x1"بالريموت كنرتول : النوع األول
 ." x2 "بدون ريموت كنرتول : والنوع الثاين

املدة التي  و ريال عىل التوايل3 ,2 هي x1, x2 وحدات من 10وإذا كانت أرباح 
 .bع  وساعة يف املـصن,a ساعات يف املصنع 3 هي x1 وحدات من 10يتطلبها صنع كل 

 .b وساعتني يف a تتطلب ساعتني يف املصنع x2 وحدات من 10بينام 
 . ساعة10 هو bساعة ويف  20 هو aًعلام بأن الوقت املتوفر يف املصنع 

 .املطلوب إجياد العدد األمثل من األلعاب وتفسري احلل
 :الربنامج األصيل هو كالتايل

0,

.
min

21

2222112

1221111

2211

≥
≥+

≥+

+

yy
cyaya

cyaya
ts

ybyb
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0,
102

2023
..

32max

21

21

21

21

≥
≤+
≤+

+=

xx
xx

xx
ts

xxz

 

 :احلل
 :اجلدول االبتدائي  

x2 x1   
3 2 0 z 
-2 -3 20 s1 
- 2 - 1 10 s2 

 :اجلدول الثاين
s2 x1   
-3/2 -1/2 15 z 
1 -2 10 s1 

-1/2 -1/2 +5 x2 
 :اجلدول الثالث

s2 s1   
-4/5 -1/4 17.5 z 
+1/2 -1/2 5 x1 
-3/4 ¼ 2.5 x2 

 

  األمثـلًوبام أن مجيع القيمة يف صف دالة اهلدف قيمة سالبة إذا هـذا هـو احلـل  
 :يكون الربنامج الرتافقي املقابل هو كالتايلو

0,
322

23
..

1020min

21

21

21

21

≥
≥+

≥+

+=

yy
yy

yy
ts

yyz
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بينام القيـد الثـاين )x1(القيد األول يف املرافقة يتعلق بالنوع األول من السيارات   

  .)x2(خيتص بالنوع الثاين 
  بالوقـت املتـاحيتعلق y2  بينام,يتعلق بالوقت املتاح يف املصنع األول y1 كذلك  

 .يف املصنع الثاين
 :حل املشكلة املرافقة  
 :اجلدول األول  

y2 y1   
10 20 0 z 
1 3 -2 s1 
2 2 -3 s2 

 :اجلدول الثاين  
s2 y1   
5 10 15 z 
½ 2 -1/2 s1 
½ -1 3/2 y2 

 :اجلدول الثالث  
s2 s1   

2.5 5 17.5 z 
-1/4 ½ ¼ y1 
¾ -1/2 5/4 y2 

 
 .ًإذا فاحلل أمثل . موجبةconstantثوابت  مجيع القيم بأعمدة الحيث إنو

 تـؤدي إىل تعظـيم التـي املثىل x1, x2يف املشكلة األصلية اهلدف هو معرفة قيمة   
ولكن يف املشكلة املرافقة اهلدف هو  ).b( و)a(الربح يف حدود الوقت املتاح يف املصنع 
 .b عات متاحة يفسا 10 وa يف متوفرة ساعة 20ختفيض تكاليف إنتاج هذين املنتجني بـ 
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 جيب أن نعرفها حتى ختفض مـن تكـاليف إنتـاج a,b تكلفة الساعة الواحدة يف

 ,x1, x2 تعرب عن تكاليف إنتاج كل مـن y1, y2املتغريين  فإن ولذلك .هذين السلعتني
 .a, bيف املصنع 

ويف قيود املشكلة املرافقة يتضح أن عدد الـساعات املطلوبـة للـسلعة األوىل يف   
 " y2 " و,a يف املـصنع x1 يوضح تكلفـة صـنع " 3y1 " .عىل التوايل 1 ,3 هي املصنعني

 .b يف x1هو تكلفة صنع 
وحـدات مـن النـوع  10 يعرب عن إمجايل تكلفة صـنع " 3y1 + y2 "وجمموعهم   

 .2 وهذه التكلفة ال تقل عن.  يف كل من املصنعني" x1 "األول من السيارات 
 وحدات من النوع الثاين 10 إمجايل تكلفة صنع  يعرب عن" 2y1 + 2y2 "وكذلك   

 .3وهذه التكلفة ال تقل عن .  يف كل من املصنعني" x2 "من السيارات 
رفة الـسعر الـذي جيـب أن  فإنه جيب معً إذا;افرتض أن املصنع سيبيع موارده •

 .يبيعها به
  y1 هو إنتاجية الساعة الواحدة يف املصنع األول. 
  y2لواحدة يف املصنع الثاين هو إنتاجية الساعة ا. 
 وهي التي يراد حتقيقها ,y1, y2أسعار هذين املوردين تتحدد بمعرفة  فإن لذلك  

 .يف دالة هدف املرافقة
210120min yyz += 

 2النوع األول من السيارات جيب أن يباع بــ  فإن كذلك بالنظر إىل القيد األول  
مل يف املصنع األول وساعة يف املصنع الثاين  ساعات ع3هي نتيجة لـ  وريال عىل األقل

 2 ريال وهي نتيجة الـــ 3كذلك النوع الثاين من السيارات جيب أن ال يقل سعرها عن 
 . ساعة يف املصنع الثاين2 وساعة يف املصنع األول
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 سعر الظل

سعر الظل اخلاص بأحد القيود هو القيمـة اإلضـافية التـي يـتم هبـا تعظـيم أو   
 .هلدف نتيجة زيادة ثابت القيد بوحدة واحدةختفيض دالة ا

  10 ,20دالة اهلدف إذا كانت ثوابت القيود هي  فإن لذلك  
  210120 yy + 
2,1 وبالتعويض يف دالة اهلدف بقيمة   yy 
20)4/1(10)4/5(50.17:فتكون   =+ 
مـع بقـاء املتغـريات  (21إىل  20وإذا افرتضنا أن ثابـت القيـد األول تغـري مـن   
21)4/1(10)4/5(75.17 الدالة ستتغري بمقدار فإن )األوىل =+ 

 .ريال زيادة يف األرباح 41/أي أن زيادة ساعة واحدة يف املصنع األول ينتج   
 10ً بـدال مـن 11كذلك إذا افرتضنا أننا زدنا ساعة واحدة يف القيد الثاين ليكون   

 :الربح اجلديد سيكونفإن 
  75.18)4/5(11)4/1(20 =+ 
 1.25ينتج عـن ربـح زيـادة ) املصنع الثاين(أي أن كل زيادة يف قيمة القيد الثاين   
 .ريال

 وهو أقل تكلفة يمكن أن نتحملهـا "517." احلل األمثل يف املشكلة املرافقة كان  
والتـي  y1, y2قيمـة املتغـريات  .باإلبقاء عىل الطاقة املتاحة من الساعات يف كل مركـز

 ريال للـرشكة يف املـصنع ¼عىل التوايل توضح أن الساعة الواحدة تكلف  /45,¼ هي
الرشكة جيب أن ال تنـتج أي سـلعة يف املـصنع  فإن لذلك. يف املصنع الثاين /45 ,األول

 وال تنـتج أي سـلعة يف املـصنع ,إذا كانت أرباحه ال تغطي هذه التكـاليف) a(األول 
 .  وهذا يعرف بتحليل احلساسية, ريال4/5 أكثر من  إال إذا كانت أرباحها,)b(الثاين 
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  عىل الربجمة اخلطيةمسائل

تقوم إحـد الـرشكات بحملـة إعالنيـة واسـعة مـن ) قرار محلة تسويقية( −1
وهتدف الرشكة مـن .  واجلرائداإلنرتنتخالل ثالث وسائط إعالمية هي التلفزيون و

وكانـت نتيجـة الدراسـة . هدين تأثري عىل الزبائن املـشاأكرب هذه احلملة احلصول عىل
 :يتكاآل

 
  التلفزيون

 ًمساء ًصباحا
 اجلرائد اإلنرتنت

 15000 300 75000 40000 تكلفة اإلعالن للمرة الواحدة
 6 5 7 8 اإلعالن حسب الدراسة)تأثري(قوة 

 50000 80000 90000 40000 عدد العمالء املحتمل وصول اإلعالن هلم
 

 عىل هـذه احلملـة اإلعالنيـة بيـنام 800000نفاق أكثر من وال ترغب الرشكة يف إ  
وأن .  عـىل األقـل500000 ترغب أن يكون عدد العمالء الذين يـصل إلـيهم اإلعـالن

بينام يكون عدد مرات  .500000تكون تكلفة اإلعالن عن طريق التلفزيون ال يزيد عن 
 . مرات3اإلعالن يف التلفزيون الصباحي ال يقل عن 

املطلوب هو .  مرات10 مرات إىل 5 فيكون ما بني اإلنرتنتن يف أما اإلعال  
 :صياغة املشكلة اخلطية فقط

 ريـال يف أسـهم ثـالث رشكـات 100000يريد تاجر استثامر ) قرار استثامر( −2
 واجلدول التـايل يبـني سـعر أو قيمـة الـسهم الواحـد.  عائد ممكنأكربخمتلفة لتحقيق 

 . األقىص لالستثامروكذلك احلد العائد السنوي املتوقعو



54 علم اإلدارة واستخدام احلاسب
 

 احلد األقىص لالستثامر العائد السنوي سعر السهم  الرشكةاسم
 60000 7 60 الرشكة الزراعية
 25000 5 50 رشكة سابك
 30000 .55 55 رشكة األدوية

 

 ).Liner Programming(صياغة املشكلة بطريقة الربجمة اخلطية املطلوب هو 
وهندسـية  ة تقوم بتصنيع أدوات جتاريـةرشكة اخلالدي) قرار صنع أو رشاء( −3
األوىل لالستخدام يف . يف تنزيل نوعني من اآلالت احلاسبة اآلن الرشكة تفكر. متطورة

 :كل من هذه اآلالت تتكون من ثالث أجزاء. اهلندسية التجارة واألخر لألغراض
 قاعدة)   أ   
 كاترج إلكرتوين) ب  
 غطاء خارجي) جـ  

 .نوعني ولكن الكاترج والغالف اخلارجي خيتلفانالقاعدة تصلح لكل من ال
هذه األجزاء الثالثة من املمكن أن تصنع يف مصنع اخلالديـة أو ممكـن رشاءهـا   

 :يتأسعار الرشاء كاآل وتكاليف الصنع. من مصانع أخر خارجية
الوقت املستغرق لصناعة 

 )بالدقيقة(الوحدة الواحدة 
 تكلفة الوحدة الواحدة

 اجلزء 

  الصنع الرشاء 
   القاعدة 0.5 0.6 1.0
 )جتاري(كاترج إلكرتوين  3.75 4.0 3.0
 )هنديس(كاترج إلكرتوين  3.30 3.90 2.5
 )جتارية(غطاء  0.6 0.65 1.0
 )هندسية(غطاء  0.75 0.78 1.5
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. 2000اهلندسـية  و3000الرشكة تتوقع أن يكون الطلب عـىل اآلالت التجاريـة   

 سـاعة 50 ويف خـالل وقـت الـدوام  سـاعة200 متـاح ب ولكن الوقت املتاح للرشكة
اجلـدول الـسابق  . ريـال للـساعة الواحـدة9حيث يكلف خارج الدوام . خارج دوام

 . لصنع كل وحدة يوضح الوقت املستغرق بالدقائق
 االثالثة جيب إنتاجه الرشكة تواجه مشكلة تقرير كم وحدة من كل من األجزاء  

 . تكلفة ممكنةقل أ إىلوكم جيب اشرتاه للوصول 

رشكــة التقنيــة املحــدودة تنــتج ثــالث منتجــات ) حتديــد كميــة اإلنتــاج( −4
 : الوحدة الواحدة من كل منتج هي كالتايلإنتاجتكلفة . باستخدام مصنعني

 
  1املنتج  2املنتج  3املنتج 

 Aاملصنع  5 6 8
  Bاملصنع  8 7 10

 
 وحـدة مـن املنـتج 6000وعىل األقـل  . وحدة10.000كل مصنع يمكن أن ينتج   
مـا هـي صـياغة الربنـامج  . من الثالـث جيـب أن تنـتج5000 و من الثاين8000 واألول

 اخلطي إذا أردنا ختفيض التكاليف?
التـي مركزهـا يف الريـاض و (OUC)رشكة العليا املتحدة ) حمافظ استثامرية( −5

حـث  الرشكة تبواآلن. ريال نتيجة بيع بعض أسهمها الصناعية100.000حصلت عىل 
وبنـاء عـىل نـصائح وتوقعـات اخلبـري . صناعية أخـر يف أسهم عن فرصة استثامرية
 (SI) أو احلديـد (OI)ن تستثمر يف صناعة النفط أالرشكة جيب  فإن االستثامري للرشكة
 :قد توقع اخلبري العوائد التالية و. فقط(GB)أو األسهم احلكومية
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 %قع املتو العائد       نوع االستثامر             
 7.3    (A)  نفط الظهران−1
     10.3    (J)  نفط اجلبيل−2
 6.4    (N)  حديد نجران−3
 R)(   7.5  حديد الرياض−4
  4.5   (G)  احلكومةأسهم −5

الـنفط أو ( مـن الـصناعاتاالستثامر يف أي فإن وحسب تعليامت إدارة الرشكة  
 25%ال تقـل عـن سهم احلكومة جيب أن أو.  ريال50.000 ال يزيد عن أنجيب ) احلديد

 أكـرب والـذي يعطـي ,االستثامر يف نفـط اجلبيـل فإن كذلك.  صناعة احلديدأسهممن 
 . من أمحـايل االسـتثامر يف صـناعة الـنفط60% ال يزيد عن أنجيب   خطرا,أكثر وعائدا

 أن مـع العلـم ,واملطلوب صياغة املشكلة اخلطية مع استخدام نفـس الرمـوز املعطـاة 
 ) .Max(يمية املشكلة هي مشكلة تعظ

ن تصنع يف اثني أرشكة صحراء نجد تنتج نوعني من املنتجات التي تتطلب  −6
كل من املصانع له طاقة استيعابية من سـاعات العمـل ال يمكـن  .من املصانع املختلفة

زيادهتا والتي جيب أن توزع بني هذين املنتجـني حـسب املـدة التـي يـستغرقها صـنع 
 :دول التايل يوضح هذه املعلومات بالتفصيلاجل. الوحدة الواحدة من املنتجني

 

ربح الوحدة 
 املصنع األول الثاين الواحدة

 )ساعة(الوقت الالزم لصنع وحدة واحدة من املنتج األول  0.9 0.7 26
 )ساعة(الوقت الالزم لصنع وحدة واحدة من املنتج الثاين  1.3 0.6 28
 إمجايل 670 620 
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 :طية فقط علام بان اهلدف هو تعظيم األرباحاملطلوب هو صياغة املشكلة اخل

حتـصل الـرشكة  .هي رشكة سعودية إلنتاج البيتزاء املثلجة رشكة ماما هياء −7
ريال مقابل صنع  1.50 ربح مقداره و ريال مقابل بيع البيتزاء العادية1عىل ربح مقداره 
لـيط جزء خلـيط عجينـة وجـزء خ: كل بيتزاء حتتوي عىل جزأين. البيتزاء الديلوكس

كيلو غرام من  50 و كيلوغرام من العجينة150يف مستودعها  اآلن وعند الرشكة .حشوة
أمـا .  جرام من احلـشوة40 و كيلو غرام من العجينة1البيتزاء العادية تستخدم  .احلشوة

بناء عـىل  . جرام من احلشوة80 و كيلو غرام من العجينة1البيتزاء الديلوكس فتستخدم 
 بيتزاء 25 و من النوع العادي50الرشكة ينبغي عليها صنع  فإن لطلباخلربة السابقة يف ا
املطلوب هو صياغة املشكلة اخلطيـة للوصـول إىل عـدد البيتـزاء . ديلوكس عىل األقل

 . العادية والديلوكس التي جيب أن تصنعها الرشكة للوصول إىل أعظم اإلرباح
 :يف مشكلة الربجمة الرياضية التالية −8

Max z=8x
1
 +10x

2
 

s.t. 
4x

1
 +5x

2
≤   40 

-6x
1
-4x

2
 ≤  -36 

0 ≤ x
1
 ≤10 , 0≤ x

2
≤ 8 

 املطلوب  -

       . رسم املشكلة: أوال -

     حتديد منطقة احلل املمكن?: ثانيا -

      ال? أمتوضيح هل يوجد حل : ثالثا -

     إذا وجد حل امثل فهل هو حل واحد أم حلول متعددة?: رابعا -

الـسمبلكس يف مراحـل إذا كان جدول السمبلكس األيت هو احد جـداول  −9
 ):MAX( ملشكلة تعظيم األمثلاحلل 
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S2 X2 constant  

-4/5 1 88 Z 
2 -10 80 S1 

-1/5 -1/2 -22 X1 
 

 :هو إجياد القيم التالية من اجلدول السابق :املطلوب أوال
X1=………….., X2=…………………,S1=………………………, 
S2=……………….. 

 =............., دالة اهلدف=...........ارج, املتغري اخل=...........املتغري الداخل 
إذا كان احلل غري امثل الرجاء تعبئة اجلـدول  اختبار هل احلل امثل أم ال?: ثانيا  

 .التايل فقط

 يف مشكلة التعظيم التالية املطلوب إكامل اجلدول والتأكد من أمثلية احلـل?  −10
 واالنتقـال جلـدول ,ارجإذا كان احلل غري امثل املطلوب حتديد املتغـري الـداخل واخلـ

 :السمبلكس الثاين
 

3 8 0 0 0 0 M−  ربح الوحدة
 unit الواحدة

cost 
املتغريات 
 األساسية

x1 x2 s1 s2 s3 s4 a1 
 عمود
 احلل

Exchang
e ratio 
معدل 
 التغيري

0 s1 2 4 1 0 0 0 0 1600  
0 s2 6 2 0 1 0 0 0 1800  
0 s3 0 1 0 0 1 0 0 350  
M− a1 1 1 0 0 0 1− 1 300  

unit sacrifice row 
          تضحية الوحدة الواحدة

Improvement row 
          كسب الوحدة الواحدة
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 أوجد :ومن اجلدول السابق

  =الربح          )=االرتكاز(قيمة عنرص املحور           =املتغري اخلارج             =املتغري الداخل
 
X1=  x2=  s1=  s2=  s3=   
s4=  a1= 
 

لتكـوين خلـيط مـن غـذاء ) Primal problem(إذا كانت املشكلة األصـلية  −11
 :صحي هيتم بالرشاقة هو كام يف املشكلة التالية

 
Min 50y

1
+ 20y

2
+30y

3
+80y

4
 

s.t. 400y
1
+200y

2
+150y

3
+500y

4
 قيد الكالوري 500≤

 3y
1
+2y

2
 قيد الشيكوالته 6≤

 2y
1
+2y

2
+4y

3
+4y

4
 قيد السكر 10≤

 2y
1
+4y

2
+y

3
+5y

4
 قيد الدهون 8≤

 y
1
,y

2
,y

3
,y

4
≥0  

 Y
3
Y املرشوبات الغازية = 

1
 عدد األسامك = 

 Y
4
Y الكيك = 

2
 عدد االيسكريم = 

 
 .للمشكلة األصلية) Duality Problem(املطلوب هو صياغة املشكلة املرافقة أو الثنائية 
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 استخدام احلاسب يف حل مسائل الربجمة اخلطية

 )Solver(ربجمة اخلطية باستخدام حل مشاكل ال

املوجـود  و)Microsoft Excel(يف هذه املسالة سـيتم اسـتخدام برنـامج اكـسل   
حلـل مـشكلة  و.يف حل هذه املشكلة) Ms Office(ضمن حزمة مايكروسوفت أوفيس 

الربامج الرياضية عموما والربجمة اخلطية خصوصا باسـتخدام برنـامج اكـسل يتعـني 
يـتم بالـذهاب إىل قائمـة  وهـذا. إىل قائمـة األدوات) Solver(احلـل علينا إضافة أداة 

 .ثم موافق Add-in Solver التأشري عىل وأدوات ثم الوظائف اإلضافية
 : املشكلة التالية املطلوب حلها هي فإن وللتذكري

Max Z=3t + 4c 
s.t 
15t + 10c ≤ 300 
2.5t + 5c ≤ 110 
t,c ≥ 0 

 مثال نكتب املعادلة التالية بصيغة B6يف اخللية  وسلكإوحللها نقوم بتشغيل برنامج 
EXCEL :=B4*B5  

 C6ويعمل نفس اليشء يف اخللية 
 :وذلك بكتابة املعادلة التالية C6 وB6جمموع اخلاليا  E6 اخللية

=SUM(B6:C6) 
 : نكتب التايلE9يف اخللية 

 =(B5*B9)+(C5*C9) 
  : نكتب التايلE10يف اخللية 

 =(B5*B10)+(C5*C10) 
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 وذلك باختيـار E6  نحدد قيمة دالة اهلدف يف اخلليةsolver parametersمن نافذة   
Set Target Cell . 

  By Changing Cell وذلك باختيار B5,C5نحدد متغريات القرار يف اخلاليا   

 Cell  اخـرتAdd Constraint ثـم مـن نافـذة , وذلك لتحديـد القيـودAddاخرت   

Referenceيا  ونحدد اخلالE9 إىل E10 كام هي ثم اخـرت ) >(= وأبقConstraint ونحـدد 
 OK ثم F9 , F10اخلاليا 
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  Ok . ثمAssume linear Modelنختار Solver Options ستظهر نافذة أخرOptions  ومن

 : ستظهر النتائج النهائيةSolveاخرت  Solver Parameterمن نافذة 
 

 
 

وكذلك دالة .  وحدةc 18من  و وحدات8 وهي tوهي قيمة عدد الوحدات املنتجة من 
ــساوي  ــا باســتخدام جــدول 96اهلــدف ت ــي حتــصلنا عليه ــائج الت  وهــي نفــس النت

 .السمبلكس
 ) QSB(حل مثال الربجمة اخلطية باستخدام 

من الربامج التـي تـستخدم يف تطبيقـات بحـوث العمليـات  Qsbيعترب برنامج   
 .وحل املشاكل التي تواجه اإلدارة

ا الربنامج يف حـل  سوف نحاول التعرف عىل استخدام هذ الصفحاتدهويف ه  
 :اإلدارة واملواضيع هيعلم املواضيع التي سوف تدرس يف مقرر و املشاكل
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 تثبيت الربنامج: أوال  
يف سواقة القـرص ) CDRom(القرص املدمج   بإدخالqsbيمكن تثبيت برنامج   
  ثم االنتقال إىل) CDRom Drive(املدمج 

 start بدأا

 Run تشغيل

 Browse استعراض

  CDRom واختيار القرص املضغوط
  winqsb ثم الذهاب اىل املجلد

 إتباع التعليامتو setup.exeثم النقر عىل 
  Linear and Integer Programming .الربجمة اخلطية وبرجمة األعداد الصحيحة: ثانيا
 :كام ييل هي Qsb باستخدام برنامج ةاملشكلهذه  حللو
 ). السابقحل مثال رشكة األويسط(

 تظهر لنا قائمة بالربامج التي حيتوهيا برنامج WinQsbمن ابدأ نختار برامج ثم  •  
Qsb. 

 Linear and Integer Programmingنختــار برنــامج  Qsb مــن قائمــة برنــامج •  
 ; املـشكلة اسم −بالضغـط عليه تظهر لنا واجهة الربنامج وإلدخال بيـانات املشكـلة 

 ;   أو باستخدام الـزرNew Problem ثم Fileنختار  −عـدد املتغريات ; عدد القيود 
 :بعد استخدامهام تظهر لنا نافدة حوار كام ييل
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 Number(عدد املتغريات  و)Problem Title(حتتوي النافدة عىل عنوان املشكلة  •  

of Variables(لقيود عدد ا و)of Constraints Number(بعد كتابة البيانات نحـدد نـوع ; 
  أم ختفـــيض) Maximization(هـــل هـــي تعظـــيم ) Objective Criterion(املـــشكلة 

) Minimization(وقد تم اختيار املشكلة تعظيم ;.  

 :هل هو (Default Variable Type) لك يتم حتديد نوع املتغريذبعد  •  
  )الربجمــــة اخلطيــــة( سور واألرقــــام الــــصحيحةالنــــاتج يقبــــل فيــــه الكــــ 

Nonnegative Continuous.  

ـــصحيحة    ـــام ال ـــه األرق ـــل في ـــاتج يقب ـــة(أو الن ـــام التام ـــة األرق   )برجم
Nonnegative Integer . 

 . (Binary 0,1)) أمثل أو غري أمثل( واحد –أو أيضا حل املشاكل الصفر   
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هـل هـي )  Data Entry Format(لك يتم حتديد كيفية إدخال املعلومات ذبعد  •  

 :عن طريق

 شـكل نمـوذج عـادي عـىلأو  (Spread Sheet Matrix Form)مصفوفة اجلـداول   
(Normal Model Form)  

; يظهر لنا جدول يـتم فيـه إدخـال قـيم املـشكلة Okلك يتم الضغط عىل ذ بعد  
 :كتايل

 

 
 

  ; (Solve the Problem)ثم) Solve and Analyze( بعد تعبئة اجلدول يتم اختيار  
 :اختيارها يتم احلصول عىل نافدة النتائج ; من نافدة النتائج نجد أن بعد   

X1 = 8  ;X2 = 18  ;Z = 96 
 :مالحظة* 

 مـن رشيـط األدوات ; ًيمكن رسم املشكلة بيانيا عن طريق اختيـار الـزر   
اخلـط  واألفــقي) املتغري(ر يتم من خالهلا حتديد اخلط باختيارنا له تظهر لنا نافدة حوا

 ; نحـصل عـىل الرسـم البيـاين مـع حتديـد Okالرأســـي ثم يتم الضغط عىل ) املتغري(
  .النقطة املثىل

 ) Lindo(حل مشاكل الربجمة اخلطية باستخدام 

 Linear, Interactive, and Discrete(من أوائل الكلـامت ) Lindo(ليندو  أتى اسم

Optimizer .(الربامج املتخصـصة يف حـل مـشاكل الربجمـة  ووهو يعد من أشهر أقو
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 Integer " برجمة األعداد الصحيحة و"Linear Programming "الربجمة اخلطية (الرياضة 

Programming"الربجمة اهلدفيـة  و" Goal Programming"الربجمـة متعـددة األهـداف  و
"Multi-Objectives" ــريو ــة غ ــة الربجم ــة و "Nonlinear Programming " اخلطي  الربجم

وقد يستخدم يف حل املشاكل األخر مثـل ). " Dynamic Programming " الديناميكية
مشكلة النقل والتخصيص وحتليل الشبكات ولكن بعـد أن حيـول شـكل املـشكلة إىل 

  .شكل الصياغة الرياضة
كـن نـسخ املـشكلة وما يميز هذا الربنامج هـو سـهولة االسـتخدام حيـث يم  

بالشكل املعتاد وبالصياغة الرياضـية املناسـبة ولـصقها يف نافـذة الربنـامج أو يمكـن 
 . كتابتها مبارش عىل نافذة الربنامج كام تكتب يف حمرر النصوص وغريه

 يمكـن تنزيلـه مـن موقـع اإلنرتنـتومما بجدر ذكره أن الربنامج متـوفر عـىل   
بعد تنزيل الربنامج وتثبيته يمكن االنتقـال إليـه وتـشغيله  ).com.lindo.www(الرشكة 
 : حلل مشكلة الربجمة اخلطية باستخدامه كام يف الشكل التايلًامتهيد
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ينبغـي علينـا كتابتهـا ) Lindo(لينـدو  باستخدام حلل مشكلة األويسط السابقة  

 :بالشكل التايل
Max 3t + 4c 
Subject to 
15t + 10c <= 300 
2.5t + 5c <= 110 
t,c >= 0 

كـذلك و )Z=(الحظ أننا استبعدنا بعض الرمـوز اإلضـافية لدالـة اهلـدف كــ   
وكذلك استعـضنا بكتابـة ) Subject to(بكتابة الرشط كامال ) .s.t(استبدلنا االختصار 

) =<(ل  من أو يساوي بالشككربوكذلك رمز األ )=>(من أو يساوي بالشكل أقل رمز 
 :كام يف الشكل التايل

 

 
 

 اآلن اآلن أصبحت املشكلة جاهزة للحل بواسطة الربنامج وكل ما علينا فعلـه  
 :واختيار حل املشكلة كام يف الشكل التايل) solve(هو االنتقال إىل قائمة احلل 
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ان ذا كـال إإنافذة ختربنا بانتهـاء احلـل ختـرج تلقائيـا  فإن وبعد اختيار أمر احلل  

 يف كتابة املشكلة أو ال يوجد حل للمشكلة أو أي أخطـاء أهناك أي أخطاء تتعلق بخط
  .أخر نتيجة عيوب يف الربنامج أو نظام النوافذ

 مـن و)Status: Optimal(وهنا نجد أن الربنامج قد وجد حـال امـثال للمـشكلة   
ــط  ــوتني فق ــي ) iterations: 2(خــالل خط ــدف ه ــة اهل ــة دال ــت قيم ــ96وكان ال  ري

)Objective:96 ( وهي نفس القيمة التـي حـصلنا عليهـا مـن قبـل باسـتخدام جـدول
 :السمبلكس أو استخدام برامج احلاسب األخر كام توضحه النافذة التالية
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يرغـب يف احلـصول كان  إذا  ماالربنامج يطلب من املستخدم حتديد فإن كذلك  
وهـذا . أم ال) Sensitivity Analysis(عىل حتليالت إضافية للمشكلة كتحليل احلساسية 

يتوقف عىل حاجة كل مستخدم يستخدم هذه الربنامج حللول مـشاكله كـام يف النافـذة 
 :التالية

 
 

التي خترب املستخدم بحل املـشكلة يمكـن االنتقـال  وبعد ظهور النوافذ السابقة  
ل  وهـي صـفحة تقـارير احلـwindowإىل الصفحة اخلاصة باحلـل مـن قائمـة اإلطـار 

)Reports Window (كام يف الشكل التايل: 
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 :بعدها ننتقل إىل صفحة احلل وهي تبدو كام يف الشكل التايل  
 

 
 

 وكذلك التحليالت C العنرصو T ويتضح منها قيمة دالة اهلدف وقيمة العنرص  
 .هذه النتيجة التفصيلية األخر تتبع
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 حلول مسائل الربجمة اخلطية
 

 اإلنرتنـت و)مـسائي(و) صـباحي(الن يف التلفزيون نرمز لعدد مرات اإلع −1
  :عىل التوايل x4 وx3 وx2و x1اجلرائد هي و

Max 8x1+7x2+5x3+6x4 )دالة اهلدف(   

s.t. 

4000x1+75000x2+300x3+15000x4 ≤ 800000 (قيد اإلنفاق)  
4000x1+90000x2+80000x3+50000x4 ≥ 500000 )قيد عدد العمالء(   

40000x1+75000x2 ≤ 500000 )قيد تكلفة اإلعالن عن طريق التلفزيون(   

x1 ≥ 3 )عدد مرات اإلعالن يف التلفزيون الصباحي(   

x3 ≥5 ( اإلنرتنتعدد مرات اإلعالن يف (   

x3 ≤ 10 ( اإلنرتنتعدد مرات اإلعالن يف (   
 x1,x2,x3,x4 ≥ 0  

 :نفرتض أن −2
 X1: عدد األسهم املطلوب رشائها من أسهم الرشكة الزراعية هو  

 X2: عدد األسهم املطلوب رشائها من أسهم رشكة سابك هو  

 X3:  هواألدويةعدد األسهم املطلوب رشائها من أسهم رشكة   
Max. z=7x1+5x2+5.5x3 
s.t. 
60x1+50x2+20x3 ≤ 100000 
60x1 ≤ 60000 
50x2 ≤  25000 
55x3≤  30000 
x1,x2,x3 ≥ 0 
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 :نفرتض أن −3

 ) bp( عد املشرتاةالقوا عدد )bm(ّعدد القواعد املصنعة   
 ) fcp( عدد الكاترج التجاري املشرت )fcm( عدد الكاترج التجاري املصنع  
 ) tcp(عدد الكاترج اهلنديس املشرت ) tcm(الكاترج اهلنديس املصنع  عدد  
 ) ftp( عدد األغطية التجارية املشرتاة )ftm(األغطية التجارية املصنعة عدد  
 ) ttp( عدد األغطية اهلندسية املشرتاة )ttm(ةاألغطية اهلندسية املصنع عدد  

 

Min 0.5 bm+0.6bp+3.75fcm+4fcp+ 3.3tcm+3.9tcp+ 
0.6ftm+0.65ftp+0.75ttm+0.78ttp+9Ot 
s.t. 
bm+bp=5000 
fcm+fcp=3000 
tcm+tcp=2000 
ftm+ftp=3000 
ttm+ttp=2000 
Ot≤50 
bm+3fcm+2.5tcm+ftm+1.5ttm≤ 12000+06Ot  

4−  
min z= 5x11 + 6x12+8x13+8x21+7x22+10x23 
s.t. 
x11+x12+x13≤ 10000 
x21+x22+x23≤ 10000 
x11+x21≥6000 
x12+x22≥8000 
x13+x23≥5000 

5−  
Max 0.073A+0.103J+0.064N+0.075R+0.045G 
Subject to: 
A+J+N+R+G ≤ 100, 000 
A+J ≤ 50 000 
N+R ≤ 50 000 
-0.25 N – 0.25 R+ G ≥ 0  G ≥ 0.25 N + 0.25 R 
-0.60 A + 0.40 j ≤ 0  J ≤ 0.60 (A+J)  
A, J,N,R,G ≥ 0 

6−  
Max 26 x1 +28 x2 
s.t. 
0.9 x1 + 1.3 x2  ≤ 670 
0.7 x1 + 0.6 x2 ≤ 520  
x1, x2 ≥ 0 
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 لعدد البيتزاء الديلوكس x2  ولعدد البيتزاء العادية x1نرمز بالرمز  −7

Max x1+1.5x2 
X1 + x2 ≤ 150  
0.4x1 +0.8 x2≤ 50  
x1 ≥ 50 
x2 ≥ 25 
x1, x2 ≥ 0 

 

 : احلل −8
 ثم تتغري عالمة األقـل مـن أو 1−يتم التخلص من السالب بعد رضبه يف : أوال
  من أو يساويأكربيساوي إىل 

النقاط الواقعة عـىل  املثىل هي مجيع قيم x2 وx1يوجد حلول متعددة وقيم : ثانيا
 نقطـة عـىل بعد التعويض بـأي 80 رباح ممكنه هيأودالة اهلدف أو أقىص  Bإىل  Aاخلط 

 .هذا اخلط يف دالة اهلدف
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 يتجـه ط دالة اهلدف موازي للقيـد األول حيـثخيتضح من الرسم السابق أن   

بذلك تكون مجيع النقاط التي بني الزاوية  و حتى ينطبق عىل خط القيد األولليمنياإىل 
A  إىل الزاويةB  حلول مثىل تؤدي إىل نفس الربحكلها متثل نقاط.  

 :احلل −9
X1=……-22…….., X2=………0…………,S1=……80…………………, 
S2=……0………….. 

, دالة .....s1=..........., املتغري اخلارج....x2=..........املتغري الداخل 
 .......88=..............اهلدف

 : ويكون اجلدول التايل احلل السابق غري امثل
 

S2 S1 constant  
-0.6 -1/10 96 z 

2/10 -1/10 +8 X2 
-0.3 0.05, 1/20 26− X1 

 

 : مثل ويمكن إكامل اجلدول كالتايلأاحلل غري  −10
3  8  0  0  0  0  M-  

א
א  unit א

cost   
א א
א

x1  x2  s1  s2  s3  s4 a1  

א

Exchang
e ratio 

א
0  s1  2  4  1  0  0  0  0  1600  400  
0  s2  6  2  0  1  0  0  0  1800  900  
0  s3  0  1  0  0  1  0  0  350  350  
M-  a1  1  1  0  0  0  1-  1  300  300  

unit 
sacrifice 

row  א
א  א

M-  M-  0  0  0  M  M-  

א
 -3

00
M

  

  

Improveme
nt row  א

א  א
3+M  8+M 0  0  0  -M 0  
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 : من اجلدول السابق

 )=االرتكاز(نرص املحور قيمة ع         s2= املتغري اخلارج     x2: املتغري الداخل
  300m- = الربح    2 

X1=0  x2=0  s1= 1600 s2=400  s3=350   
s4=0  a1=300 

 :جدول السمبلكس الثاين
 

3 8 0 0 0 0 M− 
א
א  א

unit 
cost 

א א
א

x1 x2 s1 s2 s3 s4 a1 א 
exchange 

ratio 
א

0 s1 -2 0 1 0 0 4 -4 400  
0 s2 4 0 0 1 0 2 -2 1200  
0 s3 -1 0 0 0 1 1 -1 50  
8 x2 1 1 0 0 0 1− 1 300  

unit 
sacrifice 

row 
א
א א

=א 8 8- 0 0 0 8 8
2400  

Improve
ment 
row א

א  א
3-8 0 0 0 0 8 -M-8   
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 احلل −11
Dual Problem: 
 

Max z=  500 x1 +  6 x2 + 10 x3 + 8 x4   
s.t. 400 x1 + 3 x2 + 2 x3 + 2 x4 ≤ 50 

 200 x1 + 2 x2 + 2 x3 + 4 x4 ≤ 20 
 150 x1    + 4 x3 +  x4 ≤ 30 
 500 x1    + 4 x3 + 5 x4 ≤ 80 
  x1,x2,x3,x4 ≥ 0 
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  الثانيالفصل 

א א
TRANSPORTATION AND 
ASSIGNMENT PROBIEM 

 

 مقدمة
تصاغ وحتـل باسـتخدام الربجمـة أن قلنا فيام سبق أنه يوجد تطبيقات كثرية من املمكن 

ولكن بعض هذه التطبيقات سيكون حلها أفضل باستخدام أسـاليب أخـر . اخلطية
 . املشاكل مشكلة النقلمن هذه. زيادة عىل الربجمة اخلطية

 
 مشكلة النقل: ًأوال

ُنتج منتج معني يف عدة مصانع موزعة عـىل عـدة مـدن ولـتكن ت رشكة: تعريف
)M .( ُهذا املنتج يراد تصديره إىل عدة خمازن أو مراكز للتوزيع ولتكن)N .( كل مصنع

ه طلـب من هذه املصانع له طاقة إنتاجية معروفة وحمددة وكل خمزون أو مركز توزيع ل
) لـخإ ..., سـيارة, صندوق,كرتون( وحدة واحدة إذا كانت تكلفة نقل. معني وحمدد

 …املـصانع( هذه الكميـات مـن مـصادر اإلنتـاج هدف املشكلة هو نقل فإن معروفة
 .تكلفة إمجالية ممكنةأقل ب) ً مثال…مراكز التوزيع(إىل مراكز الطلب ) ًمثال

 :لنفرض أنه يوجد عندنا املثال التايل
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كة العاير للنقل تقوم بتكرير البرتول ونقلـه مـن املنطقـة الـرشقية إىل مراكـز رش
 4 منـاطق إنتاجيـة و3يوجد عند الرشكة  .التوزيع يف كال من املنطقة الوسطى والغربية

جـدول اإلنتـاج والطلـب والتكلفـة معطـاة يف اجلـدول  .مناطق الستهالكه وتوزيعه
 :التايل

 

 )العرض(اإلنتاج  موقع املصنع
 50 الدمام
 30 الظهران
 70 اجلبيل
 150 اإلمجايل

 
 الطلب )مراكز التوزيع(املستودعات 

 30 مكة
 60 املدينة
 20 جدة
 40 الرياض
 150 اإلمجايل

 
 :)ناقلة واحدة(ل للوحدة الواحدة جدول تكلفة النق

 الرياض جدة املدينة مكة إىل/ من 
 130 190 180 150 الدمام
 170 150 140 200 الظهران
 220 170 120 250 اجلبيل
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يف الرشقية إىل مراكـز   لنقل هذه الكميات املنتجةمثلاملطلوب معرفة التوزيع األ
 .تكلفة ممكنةأقل التوزيع املختلفة ب
مع أن هذه املشكلة من املمكـن صـياغتها ثـم حلهـا بطريقـة الربجمـة : ملحوظة

ــه مــن األفــضل  ــا ســنر أن ــسابقة إال أنن ــة ال ــلاخلطي ــة مــشكلة النق ــا بطريق   حله
" Transportation Problem" وهي طريقة عملـت خصيـصا لتحـل املـشاكل مـن هـذا 

  .النوع
 Transportation “ قبل رشح خطوات احلل جيب أن نوضح شكل جدول النقـل

Tableau”ومكوناته األساسية . 
 جدول النقل

 الـرضورية احلـسابات ولتبسيط اإلجـراءاتوإلظهار البيانات يف شكل واضح 
 .جيب أن نضع هذه البيانات يف جدول 

 : عنارص6هذا اجلدول يتكون من 
 .)وغريها.. املصانع (مصادر اإلنتاج   −1
 .)…الكمية املنتجة( اإلنتاج  −2
 .)… خمازن ,مستودعات(ز التوزيع مراك  −3
 .الطلب  −4
 .تكلفة النقل  −5
 .الكمية املنقولة  −6
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 :اجلدول التايل يبني الشكل العام جلدول النقل
ض العر

Supplies 
  مراكز التوزيع
Destinations  

 \ Toإىل 
  From\من 

تكلفة النقل    
Shipping 

cost 
    

الكمية املنقولة       
Shipping 
allocation 

 

 املصادر       

       Sources 

      
   

      
   

Totals اإلمجايل    
 

Demands 
 الطلب

  
 مركز التوزيـع قـد وكذلك خاليا املصدر ويالحظ من اجلدول أن كل خلية من

وجـد يف األسـفل ت ويف اجلزء العلوي توجد تكلفـة نقـل الوحـدة. قسمت إىل قسمني
 يف خانة الكميـة املنقولـة يـدل عـىل أنـه مل )أو فراغات( ووجود صفر. الكمية املنقولة

راغـات هـذه الف. تنقل أي كمية من ذلك املصدر أو املصنع إىل ذاك املركز أو املستودع
 .تكلفةأقل ستستخدم يف الوصول حللول أخر قد تكون 
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لـرشكة العـاير لنقليـات  "Transportation Tableau" اجلدول التايل يبني جـدول النقـل
 .البرتول

العرض 
Supplies 

 \ Toإىل  مكة املدينة جدة الرياض
 From\ من

 130  190  180  150   
 الدمام         50

 170  150  140  200   

 الظهران         30
 220  170  120  250   

 اجلبيل         70
150 40 20 60 30 Demands 

 الطلب
 

يف . وكميـة الطلـب متـساويتني) العـرض(يالحظ من اجلدول أن كمية اإلنتاج 
 . إن شاء اهللاًحاالت أخر قد ال تتساو الكميتني وهذا سنتطرق إليه مستقبال

 
 بدئي املمكنإجياد احلل امل

  ”The northwest-corner technique “ طريقة الركن الشاميل الغريب  −1
  ”The minimum-cost technique “ تكلفةأقل طريقة   −2

 VAM (Vogel's Approximation Method(طريقة فوجل التقريبية   −3
 طريقة الركن الشاميل الغريب −1

 :خلطوات التالية ااتباعإلجياد احلل املبدئي باستخدام الطريقة جيب 
 . باخللية التي تقع يف أقىص الركن الشاميل الغريببدأا ) أ
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مـنهام, وضـع دائـرة قل قارن العرض والطلب هلذه اخللية وضع الكمية األ) ب
يف مشكلة النقل السابقة . عىل هذه الكمية املنقولة واطرح الكمية هذه من كال الطرفني

 ناقلـة يف 30برتول, ولذلك نحن نخصص  ناقلة من ال30طلب  و ناقلة50يوجد عرض 
 .هذه اخلانة

  مكة−تعبئة خلية الدمام : اجلدول األول
العرض 
Supplies إىل  مكة املدينة جدة الرياضTo \ 

  From\من 
 130  190  180  150   

 الدمام 30        20 , 50

 170  150  140  200 
   

 الظهران         30

 220  170  120  250 
   

 اجلبيل         70

150 40 20 60 0 30 
 

Demands 
 الطلب

 
الكمية السابقة هـي اخلليـة الواقعـة يف أقـىص  إذا كانت اخللية املخصصة هلا) ج

 .فيام عدا ذلك أكمل اخلطوات التالية. الزاوية اجلنوب رشقية نتوقف عند هذا احلد
 : اذهب إىل اخللية املجاورة حسب الرشوط التالية)د
  إذا حترك يف نفس الصفالطلب, من أكربالعرض كان ا إذ •
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 .من الطلب حترك يف نفس العمودأقل العرض كان إذا  •
. العرض والطلب متساويان حترك أفقيا باجتاه الزاوية اجلنوب رشقيـةكان إذا  •

 .املدينة − الدمام مكة ثم −يف املشكلة السابقة حتركنا من الدمام
 

  املدينة−دمام تعبئة خلية ال: اجلدول الثاين
 

 

 
 

  املدينة–تعبئة خلية الظهران : اجلدول الثالث
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  املدينة–تعبئة خلية اجلبيل : اجلدول الرابع
 

 
 

  جدة−تعبئة خلية اجلبيل: اجلدول اخلامس
 

 
 

  الرياض−تعبئة خلية اجلبيل: اجلدول السادس
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عدد  جيب أن تساوي) غري الفارغة(جيب أن نعلم أن عدد اخلانات غري الصفرية 
  1 = (M)+  (N) − 1 − (N)عدد مراكز التوزيع +  (M)املصادر 

  (N) × (M) =من بني إمجايل اخلاليا التي جمموعها 
 خلية ممكن أن يوضع 12 = 4 ×3لذلك فإنه يف مشكلة النقل السابقة يوجد هناك 

ولذلك إذا  . 6 = 1− 4+3وعدد اخلانات غري الصفرية جيب أن تكون . فيها كمية للنقل
كـذلك  "Degeneracyل متحلـ"قـال لـه احلل ي فإن 6من أقل كان عدد اخلانات املعبأة 

خطوات احلل املراد رشحها ال تسمح باحلـل غـري . " not basic  ليس أسايس"يقال له 
 ًحقـاال ”Degeneracy“ل للحالة التي يكون فيها احلل متحلـسنتعرض  األسايس ولكن

 . إن شاء اهللا 
ظ أن هذه احلل املبدئي مل يأخـذ باحلـسبان التكلفـة اإلمجاليـة لنقـل هـذا ويالح

اجلدول التايل يوضح احلل املبدئي وتكلفتها اإلمجالية باستخدام الركن الـشاميل . املنتج
  ”The northwest-corner technique “ الغريب

 

 −اجلبيل  اإلمجايل
 الرياض

 −اجلبيل 
 جدة

 −اجلبيل 
 املدينة

الظهران 
 املدينة −

−الدمام
 املدينة

 −الدمام
  مكة

 40 20 10 30 20 30 
الكمية 
 املنقولة

 التكلفة 150 180 140 120 170 220 
 اإلمجايل 4500 3600 4200 1200 3400 8800 25700
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  ”The Minimum-cost Technique “ تكلفةأقل طريقة  −2
  :خطوات احلل

إذا وجد أكثر من واحدة اخرت اخللية . نقل تكلفة أقل  من اخللية التي فيها أبدأ) أ
 . كمية ممكنةأكربالتي تنقل هبا 

 وضع عليها دائـرةقل قارن بني املتاح من الطلب والعرض وضع الكمية األ) ب
 . خفض الطلب والعرض هبذه القيمةو

. إذا كان ليس من املمكن ختصيص كميات للنقل قف وهذا هو احلل املبدئي) ج
 . تكلفة نقل تاليةأقل  إىل اخللية والتي يوجد هبا فيام عدا ذلك نذهب

تكلفة نقـل للوحـدة تقـع يف اخلليـة اخلاصـة أقل يف املشكلة السابقة نالحظ أن 
 يف خانة 60 و يف خانة العرض70 ويوجد )ًرياال 120وهي (نقل من اجلبيل إىل املدينة الب

 . دينة ناقلة لتنقل البرتول من اجلبيل إىل امل60الطلب, لذلك نضع 
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 130 تكلفة( الرياض −الدمام  للخلية  املدينة−بعد ذلك ننتقل من اخللية اجلبيل 
 − يف الدمام 40 ناقلة ولذلك نضع 40 ناقلة مع طلب 50ونقارن بني عرض ) ًرياال

 .وهي أمجايل ما حيتاجه الرياض. الرياض
 

 
 

 ألن ;ن ننقل أي كمية املدينة ولكن ال نستطيع أ−ثم ننتقل إىل اخللية الظهران 
 150(ولذلك نتحرك للخاليا التالية يف تقليل التكلفة . مجيع طلبات املدينة قد حددت

 10و 20ونضع   جدة−الظهران  و مكة−ومها خلية الدمام  ) تكلفة النقل للوحدةًرياال
 .يف كل منهام

 

  



 علم اإلدارة واستخدام احلاسب

 

88

م الدمام  ث,جدة −اجلبيل  و الرياض−يأيت الدور عىل اخلاليا اخلاصة بالظهران 
 وذلك لعدم سامح ; املدينة ولكن ال نستطيع أن نخصص أي كمية يف هذه اخلاليا−

  مكة ونخصص−لذلك ننتقل إىل اخللية الظهران . العرض أو الطلب يف هذه اخلاليا
بذلك يتم نقل  و ناقالت10 مكة ونخصص فيها − ناقالت ثم أخريا اجلبيل 10فيها 

 . املحتاجةصانع إىل مراكز التوزيع مجيع الكمية املنتجة يف تلك امل
 

 
وهو الرقم املطلوب للحصول عىل حل  6= نالحظ أن عدد اخلاليا املشغولة 

 . ابتدائي أسايس
والتكلفة اإلمجالية قل اجلدول التايل يوضح احلل االبتدائي بطريقة التكلفة األ

 لنقل مجيع اإلنتاج
 

 −الدمام  
 الرياض

الظهران 
  جدة−

 −اجلبيل 
 ينةاملد

−اجلبيل 
 مكة

الظهران 
  مكة−

الدمام 
  مكة−

150 40 20 60 10 10 10 
الكمية 
 املخصصة

 130 150 120 250 200 150 
تكلفة الوحدة 
 الواحدة

21400 5200 3000 7200 2500 2000 1500  
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أدت إىل  )The minimum-cost technique (تكلفةأقل هنا تالحظ أن طريقة 
 The northwest-corner (نة مع طريقة الركن الشاميل الغريبمقار تكلفة إمجاليةأقل 

technique(.ه يف بعض احلاالت اخلاصةحيث إن,  ولكن هذا هو ليس احلالة الدائمة 
ولكن عموما طريقة الركن  .قل أطريقة الركن الشاميل الغريب تعطي تكاليففإن 

 تكلفةأقل ري من طريقة أسهل بكث )The northwest-corner technique (الشاميل الغريب
)The minimum-cost technique(  تكلفة يف احلل أقل تكلفة تعطي أقل ولكن طريقة

 .االبتدائي
 VAM (Vogel's Approximation Method(طريقة فوجل التقريبية  −3

تعترب طريقة فوجل من أهم الطـرق الـثالث عـىل اإلطـالق ملـا تتميـز بـه هـذه 
 مثـل أو احلـل القريـب مـن احلـل األمثلول إىل احلل األالطريقة من الرسعة يف الوص

التكاليف والطريقة الـشاملية الغربيـة أفـضل مـن طريقـة أقل ًونادرا ما تكون طريقتي 
أقـل لكن طريقة فوجل حتتاج إىل عمليات حسابية أطـول ممـا حتتاجـه طريقتـا .فوجل

 . التكاليف والزاوية الشاملية الغربية
 :  التقريبية كام ييلوتتلخص خطوات طريقة فوجل

كلفتني يف كـل صـف ويف كـل عمـود, وتأشـري هـذه أقل حساب الفرق بني  −1
 . الفروق عىل جانبي جدول احلل

 .  فرقأكربحتديد الصف أو العمود الذي يمتلك  −2
 . يف ذلك الصف أو العمودقل اختيار اخللية ذات الكلفة األ −3
 املركز مع ما هو متوفر نقارن احتياجات)3(يف اخللية التي اختريت يف اخلطوة  −4

 . يف املصدر لنأخذ القيمة األقل
نعيد حساب الفرق مرة أخر لكل من األعمدة والصفوف ونكـرر العمليـة  −5

 . السابقة إىل أن نلبي احتياجات مجيع مراكز الطلب من املصادر املتاحة
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 :سيتم توضيح طريقة فوجل باالستعانة باملثال التايل
 من \إىل  upplies D3 D2 D1  العرض الفرق
7-6=1  8  7  6   

 10       S1 
78-15=63  78  80  15   

 15       S1 

25 5 5 15 Demands 
كرباأل الطلب  

 الفرق 9=15-6 73=80-7 70=78-8  73

تكلفتني للصفوف ولألعمدة كام هـو مبـني يف أقل نجد الفرق يف التكلفة بني  •
  .اجلدول السابق

 .73 فرق والذي يساوي أكرباين نالحظ أن للعمود الث •

كلفـة أقـل ) S1, D2(تكلفة يف العمود الثاين, فنجد أن للخلية أقل نبحث عن  •
 . 7والبالغة 

 ثـم نختـار S1 مع الكمية املتاحة يف املصدر D2نقارن احتياجات مركز الطلب  •
 . Min (10,5) = 5. الكميتنيأقل 

 

العرض  الفرق
Supplies D3 D2 D1  إىل\ 

  من\
7-6=1  8  7  6   

 10-5=5    5   S1 

78-15=63  78  80  15   

 15       S2 

 25 5 5-5=0 15 
Demands 
 الطلب

73 =كرباأل  الفرق 9=15-6 73=80-7 70=78-8  
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, وهذه العملية تؤدي إىل تلبيـة السابقويتم تعديل العرض والطلب يف اجلدول  •
 من اجلدول لغـرض إعـادة حـساب D2, لذا يشطب املركز D2كامل احتياجات املركز 

الفروق بني التكاليف مرة أخر . 
 .يتم حساب الفرق يف الكلفة لكل صف وعمود يف اجلدول السابق •

 . 70أعىل فرق يف الكلفة ويساوي ) D3(العمود الثالث  نالحظ أن •

كلفـة أقـل ) D3,S1(تكلفة يف العمود الثالث, فنجـد أن للخليـة أقل نبحث عن  •
 . 8والبالغة 

 ,S1 مع ما هو متاح من كميات لد املـصدر D3نقارن احتياجات مركز الطلب  •
 . Min (5.5) = 5. الكميتنيأقل ثم نختار 

 :كام يف اجلدول التايل D2يتم شطب مركز الطلب 
  

العرض  الفرق
Supplies D3 D2 D1 

 \إىل 
  من\

8-6=2  8  7  6   
 5-5=0  5  5   S1 

78-15 
= 63  78  80  15   

 15       S2 

 25 5 0 15 Demands 
 الطلب

 كرباأل
=70  

 78-8=70 xxxxxxxxx 15-6=9 الفرق 
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كتابـة اجلـدول مـن  و)S1(والـصف األول ) D3(وبعد شطب العمـود الثالـث 
 :جديد ينتج

 

العرض  الفرق
Supplies D3 D2 D1 

 \إىل 
  من\

  8  7  6   
Xxxxx 0  5  5   S1 

  78  80  15   
 15       S2 

 25 0 0 15 
Deman

ds 
 الطلب

  xxxxxxx xxxxxxx  الفرق 

 
عند مرحلة احلل هذه ال نحتاج حلساب الفرق يف الكلفة للـصفوف واألعمـدة 

والذي مل حيصل عىل ) D1(وهو  ومركز واحد فقط) D1,S2(بسبب وجود خلية واحدة 
 . احتياجاته حتى اآلن

ــن  ــث ع ــا البح ــه هن ــا نحتاج ــل إن م ــة أق ــذي كلف ــود األول, وال يف العم
لـذا سـيتم ختـصيص  15كلفـة والتـي تـساوي أقـل  يقابـل S2نالحظ فيه أن املـصدر 

, ويــتم D1 لتلبيــة جــزء مــن احتياجــات مركــز الطلــب S2كامــل حمتويــات املــصدر 
 . .S2إلغاء املركز 

نجـد أن جـدول  min(15,15)=15  كمية ممكنة يف هذه اخلليـة وهـيأكربوبوضع 
 :ألول هو كام ييلاحلل األسايس ا
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العرض  الفرق
Supplies D3 D2 D1 

 \ إىل
  من\

  8  7  6   
xxxxx 0  5  5   S1 

  78  80  15   

xxxxx 0      15 S2 

 25 0 0 0 Demands 
 الطلب

  xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx الفرق 
 

 ية احلل األويلأمثلاختبار 
ام جيـب أن ايـة املـشكلة وإنـن احلصول عىل احلـل األسـايس األويل ال يعنـي هنإ

 احلل األسايس الذي تم احلصول عليه مـن كان ما إذا الختبارتستخدم أساليب أخر 
, أي احلل الوحيد الذي ال يمكـن إجيـاد مثلتطبيق إحد الطرق السابقة هو احلل األ

 : ية احلل مهاأمثل منه? هنا طريقتان الختبار أمثلًحل أفضل منه أم أن هناك حلوال 
  The Stepping Stone Methodة املسار املتعرج طرق −1

  MODI (Modified Distribution Method(طريقة التوزيع املعدلة  −2

  The Stepping Stone Methodقة املسار املتعرج يطر −1
يف ) الفارغـة(تقيض طريقة املسار املتعـرج بتقيـيم مجيـع اخلاليـا غـري املـشغولة 

استخدام كل خلية فارغة عىل جمموع التكـاليف ويـتم ملعرفة أثر ) احلل األويل(جدول 
 . ذلك من خالل عمل مسار مغلق لكل خلية فارغة

 فـإن وإذا وجدنا أن ملء خلية معينة فارغة سـيؤدي إىل تقليـل تكـاليف النقـل
وتستمر عملية تقييم كل جدول نقـل إىل . جدول النقل يتم تعديله لالستفادة من ذلك
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ارغة لن يؤدي إىل تقليل تكاليف النقل بل سـيؤدي عـىل أن يتضح أن شغل أي خلية ف
 . زيادهتا

 : القواعد الواجب مراعاهتا عند تكوين املسار املغلق
 . جيب أن يبدأ وينتهي املسار املغلق عند اخللية الفارغة املراد تقييمها −1
جيب أن يتألف املسار املغلق من جمموعة من املـستقيامت األفقيـة والعموديـة  −2

 . اخلاليا املشغولة عند الزوايا القائمة للمسار املغلقبحيث تقع 

 . وجود مسار مغلق واحد لكل خلية غري مشغولة −3

 . نقوم بحساب التكلفة غري املبارشة لكل خلية فارغة −4

 جيب أن تكون التكلفة لكل خلية فارغة قيمـة موجبـة ًأمثالحتى يكون احلل  −5
 . أو مساوية للصفر

 The minimum-cost “ تكلفةأقل تدائي لطريقة افرتض أننا بدأنا باحلل االب

technique” . من هذا احلل االبتدائي) تكلفةأقل (ملعرفة ما إذا كان هناك حل أفضل ,
 كل خلية فارغة ملعرفة ما إذا كان استخدامها سيؤدي إىل "َ نقيم"فإنه جيب أن نخترب 

 . ختفيض التكاليف اإلمجالية للنقل
إذا ) هل تنخفض أم ال(صايف التغري يف التكلفة االختبار يشتمل عىل حساب 

إذا انخفضت التكلفة اإلمجالية نتيجة . خصصت كمية جديدة يف هذه اخللية الفارغة
 أن "من احلل هذه اخللية الفارغة جيب أن تكون ض فإن الستخدام هذه اخللية الفارغة

 ."ُتشغل بكمية جديدة
ي عملية مشاهبة لتحسني احلل عملية اختبار وتقييم هذه اخلاليا الفارغة ه

 . االبتدائي يف جدول السمبلكس
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 احلل االبتدائي
  ”The minimum-cost technique “ تكلفةأقل  بطريقة  احلل االبتدائيانظر إىل جدول

 
 

وذلك بوضع وحدة واحدة يف   املدينة−افرتض أننا أردنا اختبار اخللية الدمام 
 "ناقلة"ولكن بإرسال وحدة .  ريال180يكون تكلفة الوحدة هذه س فإن هذه اخللية

إضافية من الدمام إىل املدينة سيؤدي إىل زيادة إمجايل الكميات املنقولة من الدمام إىل 
 )1 +60( 61وكذلك زيادة إمجايل الكميات املنقولة للمدينة إىل ) 51 = 1 +40 + 10(

 ناقلة وال املدينة 50ألن مصنع الدمام ال يستطيع إنتاج أكثر من . وهذه غري ممكن
لذلك فإنه البد من مراعاة كميات .  ناقلة عىل األكثر60تستطيع استيعاب أكثر من 
 . الطلب والعرض املحددة

 إجراء للتأكد من عدم تغري كميات الطلب والعرض املحددة فإنه البد من
رغة اخلانة الفا و من عمليات اإلضافة والتخفيض يف اخلانات املشغولة" Loop"دوران 

 : اجلديدة كام ييل
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 ونتحمل تكلفة هذه الوحدة , املدينة−نضع وحدة واحدة يف اخللية الدمام 
ف هذه اخللية بأهنا خلية يراد ِّر ونع,كتكاليف إضافية للحل االبتدائي) 180وهي (

ثر الزيادة يف اخللية أولتخفيف  . "⊕"ونضع فيها العالمة  زيادهتا بوحدة واحدة
مكة ونخصم تكلفتها −ننا نطرح وحدة واحدة من اخللية الدمام املدينة فإ−الدمام

  احلد األعىل" ناقلة 50 للوحدة حتى ال يزيد املنقول من الدمام عن ًرياال 150البالغة 
ونضع فيها  َونعرف هذه اخللية بأهنا خلية يراد ختفيضها بوحدة واحدة ."ملصنع الدمام

 − مكة فإننا نزيد اخللية اجلبيل −لدمام ولتعويض النقص اجلديد يف ا . "Θ"العالمة 
 − ونخفض اخللية اجلبيل "⊕"ونعرفها بالعالمة ًرياال 250مكة بوحدة واحدة تكلفتها 

ثم نعرفها بالعالمة  ًرياال 120املدينة بوحدة واحدة ونوفر عىل أنفسنا تكلفتها البالغة 
"Θ"جلدول التايل الذي وإليك ا بذلك نكون قد اهنينا الدورة . دليال عىل ختفيظها

 :يوضح هذه العملية
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ــة ــري يف التكلف ــايف التغ ــد : ص ــراءبع ــد إج ــسابقة وحتدي ــدوران ال ــة ال  عملي
ــضها ــا أو ختفي ــراد زيادهت ــا امل ــات أو اخلالي ــري  اخلان ــة صــايف التغ ــه جيــب معرف فإن

 .الــذي ســتحدثه هــذه العمليــة أو الــدورة ســواء كــان زيــادة التكــاليف أو خفــضها
 يوضـح صـايف التغـري يف التكلفـة اإلمجاليـة بوضـع وحـدة واحـدة يف اجلدول التـايل

 . اخللية الدمام املدينة
 
 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض يف  
 التكاليف

الزيادة يف 
قبل (من  )بعد النقل(إىل  التكاليف

 اخللية )النقل

  املدينة−الدمام  0 1 180+  180+
 مكة−الدمام  10 9  150− 150−
  مكة−اجلبيل  10 11 250+  250+
  املدينة−اجلبيل  60 59  120− 120−
 صايف التغري 80 80 430+ 270− 160+
 

 لكـل ًريـاال 160صايف التغري هو زيادة يف التكلفـة اإلمجاليـة بمقـدار  فإن لذلك
 املدينـة −الـدمام نستنتج أن نقل أي كميـة مـن  و.وحدة منقولة باستخدام هذه اخللية

 . أمثلسيكون غري 
 الذي هو صايف التغري يف التكلفـة اإلمجاليـة نتيجـة اسـتخدام " 160الرقم  نضع
 . ية ولكن بدون دائرة ليسهل متييزه داخل اخلل"هذه اخللية
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 الثايناحلل 
  جدة− نفس اخلطوات دعنا نخترب إمكانية استخدام اخللية الدمام اتباعباآلن 

وبـذلك تكـون   جدة نضع وحدة واحدة يف هذه اخلليـة−خللية الدمام الختبار ا
إضافية من الدمام  "ناقلة"ولكن بإرسال وحدة .  ريال190تكلفة الوحدة هذه سيكون 

) 51 = 1 +40 + 10(سيؤدي إىل زيادة إمجايل الكميات املنقولة مـن الـدمام إىل  إىل جدة
ألن مصنع .  غري ممكنذا وه)1+20( 21ىل إ وكذلك زيادة إمجايل الكميات املنقولة جلدة

 ناقلـة 20 ناقلة وال جدة تستطيع استيعاب أكثر من 50الدمام ال يستطيع إنتاج أكثر من 
 . لذلك فإنه البد من مراعاة كميات الطلب والعرض املحددة. عىل األكثر

 إجـراء للتأكد من عدم تغري كميات الطلب والعـرض املحـددة فإنـه البـد مـن
اخلانة الفارغة  و من عمليات اإلضافة والتخفيض يف اخلانات املشغولة" Loop"دوران 
 : كام ييل)  جدة−الدمام (هذه  اجلديدة
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وهي ( ونتحمل تكلفة هذه الوحدة , جدة−نضع وحدة واحدة يف اخللية الدمام 
ف هذه اخللية بأهنـا خليـة يـراد زيادهتـا ِّر ونع,كتكاليف إضافية للحل االبتدائي) 190
جـدة −ولتخفيف اثر الزيادة يف اخللية الدمام . "⊕"ونضع فيها العالمة  دة واحدةبوح

 ًريـاال 150مكة ونخصم تكلفتهـا البالغـة −فإننا نطرح وحدة واحدة من اخللية الدمام 
ملـصنع   وهـو احلـد األعـىل" ناقلـة 50للوحدة حتى ال يزيد املنقول مـن الـدمام عـن 

ونـضع فيهـا  ا خليـة يـراد ختفيـضها بوحـدة واحـدةف هذه اخللية بأهنِّرونع ."الدمام
 − مكة فإننا نزيد اخللية الظهـران −ولتعويض النقص اجلديد يف الدمام  . "Θ"العالمة 

 ونخفض اخللية الظهـران "⊕"ونعرفها بالعالمة ًرياال 200مكة بوحدة واحدة تكلفتها 
ثم نعرفهـا بالعالمـة  ًرياال 150 جدة بوحدة واحدة ونوفر عىل أنفسنا تكلفتها البالغة −
"Θ" واليـك اجلـدول التـايل الـذي  بذلك نكون قد اهنينا الـدورة .ختفيضها دليال عىل

 :يوضح هذه العملية
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بعد إجراء عملية : )جدة −إلدخال اخللية الدمام (صايف التغري يف التكلفة 
فإنه جيب معرفة  الدوران السابقة وحتديد اخلانات أو اخلاليا املراد زيادهتا أو ختفيضها

صايف التغري الذي ستحدثه هذه العملية أو الدورة سواء كان زيادة التكاليف أو 
اجلدول التايل يوضح صايف التغري يف التكلفة اإلمجالية بوضع وحدة واحدة  .خفضها

 . جدة − يف اخللية الدمام
 

 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض  
 لتكاليفيف ا

الزيادة يف 
 اخللية )قبل النقل(من  )بعد النقل(إىل  التكاليف

  جدة−الدمام  0 1 190+  190+
 مكة−الدمام  10 9  150− 150−
  مكة−الظهران  10 11 200+  200+
 جدة−الظهران  20 19  150− 150−

 صايف التغري 80 80 390+ 300− 90+
 

 لكـل ًريـاال 90+لتكلفـة اإلمجاليـة بمقـدر صايف التغري هو زيادة يف ا فإن لذلك
 جـدة −نستنتج أن نقـل أي كميـة مـن الـدمام  و.وحدة منقولة باستخدام هذه اخللية

 . سيزيد التكاليف
 الذي هو صايف التغري يف التكلفـة اإلمجاليـة نتيجـة اسـتخدام " 90+الرقم  نضع
 .  داخل اخللية أيضا ولكن بدون دائرة ليسهل متييزه "هذه اخللية
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صـايف التغـري  وبنفس اخلطوات السابقة يمكن اختبار مجيع اخلاليا الفارغة واستخراج
 .يف التكلفة اإلمجالية

 صايف التغري يف التكلفة اإلمجالية  / ) املدينة−الظهران (اختبار اخللية 
 

 

 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض يف  
 التكاليف

ادة يف الزي
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

  املدينة−الظهران  0 1 140+  140+
  مكة−الظهران  10 9  200− 200−
 مكة −اجلبيل  10 11 250+  250+
 اجلبيل املدينة 60 59  120− 120−

 صايف التغري 80 80 390+ 320− 70+
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  التغري يف التكاليف اإلمجاليةصايف /  الرياض–اختبار اخللية الظهران 
 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض يف  
 التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

 الرياض−الظهران 0 1 170+  170+
  الرياض−الدمام  40 39  130− 130−
 كة م−الدمام  10 11 150+  150+
  مكة−الظهران  10 9  200− 200−
 صايف التغري 60 60 320+ 330− 10−

 
 صايف التغري يف التكلفة اإلمجالية /  جدة–اختبار اخللية اجلبيل 

 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض يف  
 التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

  جدة−اجلبيل  0 1 170+  170+
  جدة−الظهران  20 19  150− 150−
 مكة − الظهران 10 11 200+  200+
 مكة − اجلبيل 10 9  250− 250−
 صايف التغري 40 40 370+ 400− 30−
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 صايف التغري يف التكلفة اإلمجالية /  الرياض–اختبار اخللية اجلبيل 
 التغري يف الكمية املنقولة فةالتغري يف التكل اإلمجايل

التخفيض يف  
 التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

 الرياض−اجلبيل  0 1 220+  220+
  الرياض−الدمام  40 39  130− 130−
  مكة−الدمام  10 11 150+  150+
 مكة−اجلبيل 10 9  250− 250−
 يف التغريصا 60 60 370+ 380− 10−

 

بإدخال صايف التغريات يف التكلفة الكلية نتيجة أشغال اخلاليا الفارغة إىل 
 فإن ”The minimum-cost technique “ تكلفةأقل اجلدول االبتدائي املحسوب بطريقة 

 : اجلدول املحتو عىل صايف التغريات يكون كالتايل
 

 
 

ومعنى . ايف التغري بالسالب خاليا فيها ص3من اجلدول السابق نالحظ أن هناك 
 .ذلك أن شغل هذه اخلاليا بكميات جديدة ستؤدي إىل ختفيض التكاليف اإلمجالية
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تـؤدي إىل أعظـم ختفـيض لتكلفـة الوحـدة )  جـدة−اجلبيـل ( اخلليـة حيث إن
 والتخفيض يف إمجـايل.  لتكون خلية داخلة يف احللافإنه سيتم اختياره) 30−(الواحدة 

 −اجلبيـل ( لكل ناقلة يتم حتويلها إىل هذا الطريق ًرياال 30ارة عن التكاليف سيكون عب
 ) جدة

هذه اخلطوات هي مشاهبة متاما الختبار الصف األخري يف جدول : مالحظة
 .  قيمة سالبةكربالسمبلكس الختيار املتغري الداخل وهو املقابل أل

جيب اختيار خلية  فإنه ,سيتم إدخاهلا احلل)  جدة−اجلبيل (بام أن اخللية  وكذلك
 6ذلك حتى حيافظ احلل األسايس عىل ما جمموعه  وأخر للخروج من احلل األسايس

 .ًخاليا مشغولة ليكون حال أساسيا مقبوال
 : فإنه جيب مالحظة النقاط التالية,لتحديد اخللية اخلارجة

 كميـة ممكنـة يف اخلليـة اجلديـدة الداخلـة أكـرب) نـضع(جيب أن نخـصص   −1
وذلــك ألن ذلــك ســيؤدي إىل خفــض )  جــدة− هــي اجلبيــليف مثالنــا هــذا(

 .التكاليف اإلمجالية
 .جيب املحافظة عىل مستو الكميات املعروضة واملطلوبة اإلمجالية  −2
 .ًالكميات املخصصة لكل خلية جيب أن تكون موجبة دائام  −3
انخفاض يف خلية ) جدة−اجلبيل(جيب أن يرافق كل إضافة للخلية اجلديدة   −4
 مكة−وكذلك اجلبيل  جدة,–الظهران (أخر(.  

 , جدة−الظهران(الطريقة هي ختصيص وحدات من تلك اخلليتني فإن لذلك
وعند ذلك . حتى تقل الكمية املوجودة يف أي منهم إىل الصفر) مكة−وكذلك اجلبيل 

 .ُتنتهي تلك اخللية وتبعد من احلل األسايس
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ألســايس مهــا يف مثالنــا هــذا فــإن اخلليتــني املرشــحتني للخــروج مــن احلــل ا
الحظ أن إشـارة سـالب جيـب أن توضـع ) . مكة −  وكذلك اجلبيل, جدة−الظهران(

سـتؤدي إىل )  جـدة−اجلبيـل (عىل اخلليتني املرشحتني للخروج ألن الزيادة يف اخلليـة 
 .مكة – وكذلك اجلبيل , جدة−اخللية الظهران تقليل كال من

 10تساوي ) مكة −جلبيلا(كذلك الحظ بام أن الكميات املوجودة يف اخللية 
 20والتي تساوي ,)جدة−الظهران(من الكمية املوجودة يف اخللية أقل  وهي ,ناقالت
. أوال) مكة−اجلبيل (ُ عملية ختفيض التكلفة هذه ستنهي اخللية  أنيعنيوهذا  ,ناقلة

سيتم حتويلها إىل اخللية  )مكة−اجلبيل (ومنه فإن مجيع العرشة ناقالت املوجودة بخلية 
 −الظهران (وزيادة اخللية ) جدة−الظهران( ويتم ختفيض اخللية ,)جدة−جلبيل ا(

هبذه الكمية لإلبقاء عىل نفس املستو من العرض والطلب وعند ذلك يكون ) مكة
 :ييلالدوران هذه هو كام عملية صايف التغري يف التكلفة اإلمجالية الناتج من 

 

 ية املنقولةالتغري يف الكم التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض يف  
 التكاليف

الزيادة يف 
قبل (من  )بعد النقل(إىل  التكاليف

 اخللية )النقل

 جدة−اجلبيل  0 10 1700+  1700+
 جدة−الظهران 20 10  1500− 1500−
  مكة−الظهران  10 20 2000+  2000+
 مكة−اجلبيل 10 0  2500− 2500−
 صايف التغري 40 40 3700+ 4000− 300−
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 : وبذلك يكون جدول احلل الثاين للمشكلة كام ييل

 
 

 : يوضح أمجايل التكلفة هلذا احللاجلدول التايل

 −الدمام  اإلمجايل
 الرياض

الظهران 
  جدة−

 −اجلبيل
 جدة

 −اجلبيل 
 املدينة

 −الظهران 
 مكة

الدمام 
  مكة−

الكمية  10 20 60 10 10 40 150
 املخصصة

كلفة الوحدة ت 150 200 120 170 150 130 
 الواحدة

21100 5200 1500 1700 7200 4000 1500  
 

 ًريـاال 21400يالحظ أعاله أن التكلفة اإلمجالية لنقل مجيع املنتج انخفضت مـن 
 .  للحل الثاينًرياال 21100إىل  يف احلل االبتدائي األول

 , أم الًمثالأ ًملعرفة ما إذا كان احلل الذي تم التوصل إليه حال :مثلإجياد احلل األ
 منهـا ًيـاأع اخلاليا الفارغة فيام إذا كـان  مجي" تقييم"فإنه جيب علينا مرة أخر اختبار 
 .حد ممكن من احلل السابقأقل سيخفض التكاليف اإلمجالية إىل 

 :اختبار صايف التغري يف شغل هذه اخلاليا هو كام ييل
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  املدينة−الدمام ) اخلانة(اخللية   −1
 التغري يف الكمية املنقولة التكلفةالتغري يف  اإلمجايل

التخفيض  
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

  املدينة−الدمام  0 1 180+  180+
  املدينة−اجلبيل  60 59  120− 120−
  جدة−اجلبيل  10 11 170+  170+
  جدة−الظهران  10 9  150− 150−
  مكة−الظهران  20 21 200+  200+
 مكة −الدمام  10 9  150− 150−
+130      

 

  جدة −الدمام  −2
 التغري يف الكمية املنقولة   التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض  
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

  جدة−الدمام  0 1 190+  190+
  جدة−الظهران  20 19  150− 150−
  مكة−الظهران  20 21 200+  200+
  مكة−الدمام  10 9  150− 150−

+90   50 50  
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  املدينة−الظهران   −3
 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض  
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 )النقل

 اخللية 

 املدينة−الظهران  0 1 140+  140+
  جدة−الظهران  10 9  150− 150−
 جدة−اجلبيل  10 11 170+  170+
  املدينة−اجلبيل  60 59  120− 120−

+40 −270 +310 80 80  
 

  الرياض−الظهران  − 4
 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض  
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 لتكاليفا

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

 الرياض − الظهران 0 1 170+  170+
  الرياض−الدمام  40 39  130− 130−
  مكة−الدمام  10 11 150+  150+
 مكة −الظهران  20 19  200− 200−
−10 −330 +320 70 70  
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  مكة−اجلبيل  −5
  املنقولةالتغري يف الكمية التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض  
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

  مكة−اجلبيل 0 1 250+  250+
 جدة −اجلبيل 10 9  170− 170−
 جدة −الظهران  10 11 150+  150+
 مكة −الظهران 20 19  200− 200−

+30  +400 40 40  
 

  الرياض−اجلبيل −6
 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض  
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

  الرياض−اجلبيل  0 1 220+  220+
  الرياض−الدمام  40 39  130− 130−
  مكة−الدمام  10 11 150+  150+
  مكة−الظهران  20 19  200− 200−
  جدة−الظهران  10 11 150+  150+
  جدة−اجلبيل  10 9  170− 170−

+20 −500 +520    
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بعد وضع صايف التغري يف التكلفة اإلمجالية لكل خليـة فارغـة فإنـه يمكـن اآلن 
 : كتابة جدول تقييم اخلاليا الفارغة كالتايل

 
 −الظهران(لية يالحظ أن مجيع القيم التي يف اخلاليا الفارغة موجبة ماعدا اخل

 لكل ناقلة جديدة ستستخدم رياالت 10فإهنا بإمكاهنا ختفيض التكلفة بنسبة ) الرياض
فإنه جيب خفض كال ) الرياض−الظهران(ومع كل وحدة إضافية للخلية . هذا الطريق

  مكة بوحدة واحدة للحفاظ عىل مستو العرض−الظهران و)  الرياض−الدمام (من 
 .الطلبو

 مرشح للخروج ) مكة−الظهران  و الرياض−الدمام (خلليتني لذلك فإن أحد ا
 .  خاليا مشغولة فقط6من احلل األسايس لإلبقاء عىل 

 ناقلة وخانة 40 الرياض خمصص هلا −الدمام ) اخلانة( اخللية حيث إنولكن 
ستكون األوىل )  مكة−الظهران ( ناقلة فقط فإن اخللية 20ا  مكة خمصص هل−الظهران 

مكة هي اخللية −وستكون اخللية الظهران . التي ستصل إىل صفر أوالمن اخلانتني
 .األوىل التي تغادر احلل األسايس

 الرياض −مكة ستغادر احلل األسايس واخللية الظهران −إذا اخللية الظهران 
  .نقل كامل القيمة املوجودة يف اخللية اخلارجة إىل اخللية الداخلةتستدخل احلل وس
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 :التكلفة اإلمجالية نتيجة هلذه العملية الدورانية هو اآليتصايف التغري يف 
 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

 
التخفيض 
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

 الرياض−الظهران  0 20 170×20  3400+
 الرياض −الدمام  40 20  130×20 2600−
 مكة−الدمام 10 30 150×20  3000+
 مكة−الظهران 20 0  200×20 4000−
−200   70 70  

 

  احلل الثالث
اإلمجاليـة  وجود إمكانية ختفـيض التكـاليف التأكد من وبعد اختبار احلل الثاين

 : الالزم لتخفيض التكاليف نجد أن جدول احلل الثالث يكون كالتايلوعمل
 

 
 

مرة أخر جيب أن نقيم مجيع اخلاليا الفارغـة يف جـدول :  الفارغةتقييم اخلاليا
 .التأكد من وجود أو عدم وجود ختفيض يف التكاليف واحلل الثالث
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 املدينة –الدمام   −1
 :صايف التغري يف التكاليف اإلمجالية

 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض  
 يف التكاليف

 الزيادة يف
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

 املدينة−الدمام  0 1 180+  180+
 الرياض−الدمام  20 19  130− 130−
  الرياض−الظهران 20 21 170+  170+
 جدة−الظهران  10 9  150− 150−
 جدة−اجلبيل  10 11 170+  170+
  املدينة−اجلبيل  60 59  120− 120−
+120 −400 +520 120 120  

 

 جدة −الدمام  −2 
 صايف التغري يف التكاليف اإلمجالية

 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض  
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

 جدة−الدمام  0 1 190+  190+
 ضالريا−الدمام  20 19  130− 130−
 الرياض−الظهران 20 21 170+  170+
 جدة−الظهران 10 9  150− 150−

+80 −280 +360 50 50  
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   مكة − الظهران−3
 صايف التغري يف التكاليف اإلمجالية

 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض  
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

 قبل(من 
 اخللية )النقل

 مكة −الظهر 0 1 200+  200+
 الرياض −الظهران 20 19  170− 170−
 الرياض −الدمام 20 21 130+  130+
 مكة −الدمام 30 29  150− 150−

 اإلمجايل 80 80 330+ 320− 10+
 

 
  املدينة −الظهران  −4

   صايف التغري يف التكاليف اإلمجالية
 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض  
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

 املدينة−الظهران  0 1 140+  140+
 جدة−الظهران 10 9  150− 150−
 جدة−اجلبيل 10 11 170+  170+
 املدينة−اجلبيل 60 59  120− 120−

 ايلاإلمج 80 80 310+ 270− 40+
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 مكة−اجلبيل   −5
  صايف التغري يف التكاليف اإلمجالية

 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض  
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

 مكة−اجلبيل 0 1 250+  250+
 مكة−الدمام 30 29  150− 150−
 الرياض−الدمام 20 21 130+  130+
 الرياض−الظهران 20 19  170− 170−
 جدة−الظهران 10 11 150+  150+
 جدة−اجلبيل 10 9  170− 170−

 اإلمجايل 80 80 550+ 490− 40+
 
 الرياض−اجلبيل   −6

  صايف التغري يف التكاليف اإلمجالية
 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض  
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

 الرياض−اجلبيل 0 1 220+  220+
 الرياض−الظهران 20 19  170− 170−
 جدة−الظهران 10 11 150+  150+
 جدة−اجلبيل 10 9  170− 170−

 اإلمجايل 40 40 370+ 340− 30+



115 مشكلة النقل والتخصيص

 السابقة للخاليا الفارغـة بـان مجيـع قـيم يالحظ من االختبارات: نتيجة التقييم
أن احلـل هـو  وهذا دليل عىل.  خرجت باملوجب"صايف التغري يف التكاليف اإلمجالية"

أقل أي هو احلل الوحيد الذي يؤدي إىل ختفيض التكلفة اإلمجالية إىل  . أمثلحل هنائي 
 . حد ممكن وال يوجد أي إمكانية لتطوير احلل إىل األفضل

 

 :للنقل يل التكلفةجدول إمجا
 .تكلفة إمجالية ممكنةأقل التايل يبني إمجايل الكميات املخصصة للنقل ب اجلدول
 −الدمام  اإلمجايل

 الرياض
الظهران 

  جدة−
 −اجلبيل
 جدة

 −اجلبيل 
 املدينة

الظهران 
 الرياض−

الدمام 
  مكة−

150 20 10 10 60 20 30 
الكمية 
 املخصصة

 130 150 170 120 170 150 
فة الوحدة تكل

 الواحدة
20900 2600 1500 1700 7200 3400 4500  

 

يف  20900 يف احلـل الثـاين إىل 21100ويالحظ أن التكلفة اإلمجالية انخفضت من 
 . ريال200 أي بتوفري ,"مثل وهو احلل األ"احلل الثالث 

 

 الختبار اخلاليا الفارغة MODI  التوزيع املعتدلةطريقة −2
هذه الطريقة تسمى . يم أي خلية فارغة ألي جدول نقلهي طريقة أخر لتقي

وهي قائمة عىل  "MODI" Modified Distribution Method طريقة التوزيع املعدلة
وهي تقول بأنه يوجد جمموعة . لنقلاة لصياغة الربنامج اخلطي ملشكلة اخلاصية الثنائي

كل ول. لبلكل عمود من أعمدة الط vjجمموعة من  ولكل صف من العرض ui من
 :خلية من اخلاليا املشغولة فإن
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 vj+ui = cij 
 :ولكل خلية فارغة فإن تقييم اخللية يكون كالتايل

dij =cij-ui-vj 
 :حيث إن

Cij  :هي تكاليف النقل للخاليا املشغولة.   
Dij  :صايف التغري يف التكاليف أو نتيجة تقييم اخلاليا الفارغة. 
Vj :قيم التقييم يف األعمدة. 
Ui: قيم التقييم يف الصفوف. 

 .األوىل وليكن مثال صفر uللبدء باخلطوات افرتض أي قيمة عشوائية لقيمة 
 
 

 
 

 :وذلك بتطبيق املعادلة األول حيث
v1=150-0=150 
u2=200-150=50 
v3=150-50=100 
v4=130-0=130 
u3=250-150=100 
v2=120-100=20 
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 :ينتج لنا اجلدول التايلو dij=cij-ui-vjلة  نطبق املعادوالختيار اخلاليا الفارغة فإننا

 
 

 .ي نفس النتيجة التي توصلنا إليها من قبلوه
ّقد حيدث ونحن نقيم اخلاليا الفارغـة أن توجـد خليـة أو  :احللول املتعددة املثىل

نـه باإلمكـان أ هذا يعني .ًأصفارا ساويياإلمجالية كون صايف التغري يف تكاليفها يأكثر 
إدخاهلا احلـل إىل زيـادة أو نقـص  إدخال هذه اخللية إىل احلل األسايس بدون أن يؤدي

متعددة للمـشكلة, وإذا  نه يوجد حلولإويف هذه احلالة نقول  .للنقل التكلفة اإلمجالية
 .يوجد حلول متعددة مثىل للمشكلة  فإنه يمكن القول بأنهمثلحدث هذا يف احلل األ

  :لول املثىل املتعددةمثال عىل احل
 : ملشكلة نقل بعض الفواكه هي كام ييلمثلافرتض أن احلل األ
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لو قمنا بتقييم اخلاليا الفارغة وكتابتها يف اخلاليا اخلاصة هبا فإن جدول التقيـيم 
 :للخاليا الفارغة سيكون كالتايل

 

  

الية بإدخال تكلفة اإلمجمن جدول التقييم السابق نالحظ أن صايف التغري يف ال
 مثله يمكن إدخاهلا يف احلل األوالذي يعني ان. كون صفراي س"بريدة−الباحة"اخللية 

 مثلوللوصول إىل احلل األ. ولكن بدون تغري يف التكلفة اإلمجالية " آخرأمثلكحل "
خر هذا فإنه بإمكاننا إجراء الدوران السابق والتأكد من عدم التغري يف إمجايل اآل

 :ضح جدول التغري يف إمجايل التكلفةالتكلفة كام يو
 
 

 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

 
التخفيض 
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

 بريدة−الباحة  0 15 110 × 15+  1650+
 عنيزة− الباحة 20 5  140 × 15- 2100−
 عنيزة−أهبا 5 20 160 × 15+  2400+
 بريدة−أهبا 15 0  130 × 15- 1950−

 اإلمجايل 40 40 4050+ 4050− 0
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 : الثاين كام ييلمثلوسيكون احلل األ
 

 
 : ولو قمنا بتقييم اخلاليا الفارغة مرة أخر فإهنا ستكون كام ييل 

 
 

 
 

عـرض الكميـة  السابقة افرتضـنا أن ةمثليف األ: عدم تساوي العرض مع الطلب
قد يزيد الطلب عـىل العـرض فأنه  ولكن يف اغلب احلاالت .متساويتنيوالطلب دائام 
الطريقة التي استخدمناها تشرتط التساوي فإنه جيب تعـديل هـذه  وبام أن. أو العكس

 .الطريقة لتتالءم مع حالة عدم التساوي هذه



 علم اإلدارة واستخدام احلاسب

 

120

 افـرتض انـه يف مـشكلة رشكـة العـاير لنقليـات:  مـن الطلـبأكربالعرض  −1
 :البرتول السابقة والتي تطرقنا هلا من قبل كان إنتاج املصانع هو كام ييل

 
 

 املصنع العرض
 الدمام 50
 الظهران 55
 اجلبيل 70

 اإلمجايل 175
 

 :وللتذكري هي كالتايل بينام الطلب وتكلفة النقل هي كام كانت
 

 الطلب )مراكز التوزيع(املستودعات 
 30 مكة
 60 املدينة
 20 جدة
 40 الرياض
 150 اإلمجايل

 

 ) ناقلة واحدة(جدول تكلفة النقل للوحدة الواحدة 
  

 الرياض جدة املدينة مكة إىل/ من 
 130 190 180 150 الدمام
 170 150 140 200 الظهران
 220 170 120 250 اجلبيل

 

يف الـرشقية إىل   لنقل هذه الكميـات املنتجـةمثلاملطلوب معرفة توزيع النقل األ
 .تكلفة ممكنةأقل مراكز التوزيع املختلفة ب
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 ."ناقلة 25"يالحظ أن العرض يزيد عن الطلب ب 
 كيف يتم حل هذه املشكلة?

) طلب صوري أو ومهـي(حلل هذه املشكلة فإنه جيب القيام بإنشاء مركز توزيع 
)a dummy demand( بحيث تكون طاقتـه العليـا " ناقلة25 " الستيعاب العرض الزائد 

ولتسهيل العمليـات جيـب أن نجعـل تكلفـة النقـل  .فرق بني العرض والطلبهي ال
  .ملركز الطلب هذا تساوي الصفر

لــذلك فإنــه عنــدما نريــد حــل املــشكلة اجلديــدة باســتخدام الــركن الــشاميل 
ــ ــدائي األول  )The northwest-corner technique (يـالغرب ــإن اجلــدول االبت ــثال ف م

 :سيكون كالتايل
 

 
 

 "مركز الطلب الومهي"النهائي ستكون هذه الزيادة قد خصصت إىل يف احلل 
من الكمية أقل ويمكن تفسري ذلك عىل أن أحد أو أكثر من مراكز اإلنتاج سينقل 

 . اإلمجالية املنتجة
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افــرتض اآلن أن الطلــب للمــشكلة األصــلية :  مــن العــرضأكــربالطلــب  −2
 :كالتايل

 الطلب )مراكز التوزيع(املستودعات 
 30 مكة
 60 املدينة
 45 جدة
 40 الرياض
 175 اإلمجايل

 

 :وتكلفة النقل هي كام كانت كالتايل بينام العرض
 

 املصنع العرض
 الدمام 50
 الظهران 30
 اجلبيل 70

 اإلمجايل 150
 

لــذلك .  ناقلــة 25يالحــظ يف هــذه احلالــة أن الطلــب يزيــد عــن العــرض ب 
 نــضع  األويل فإننــا جيــب أن"Transportation Tableau" فإنــه إلنــشاء جــدول النقــل

ــشئ( ــي) أو نن ــرض ومه ــز ع ــات ) a dummy supply point( مرك ــاة الطلب ملالق
 .الزائدة عن العرض

احلـل األول . أيضا فإننا نعني تكلفة صـفرا لكـل كميـة تنقـل مـن هـذا املركـز
 :الركن الشاميل الغريب معطى كام ييل باستخدام
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 مثــلويف احلــل األ. مــا كــام قمنــا بحلهــا مــن قبــلبعــد ذلــك نقــوم بحلهــا متا
ــصيص ال  ــوم بتخ ــد 25نق ــومهي إىل أح ــرض ال ــز الع ــودة يف مرك ــة واملوج  ناقل

ــب ــز الطل ــذي يف . مراك ــع ال ــز التوزي ــول أن مرك ــدائي األول نق ــي احلــل االبت فف
ــاض يتطلــب  ــه ولكــن 40الري ــصل 15 وحــدة تنقــل إلي ــي ت  فقــط وحــدة هــي الت

 . وحدة مطلوبة25ويبقى 
ـــا يف األ: " Degeneracy "تحلـــل ال  الـــسابقة أن طريقـــة النقـــل ةمثلـــقلن

تتطلــب أن تكــون اخلانــات أو اخلاليــا املــشغولة جيــب أن تــساوي عــدد الــصفوف 
ــة1 −عــدد األعمــدة +  ــة احلــل املعروف ــستعمل طريق ــى ن ــد .  وذلــك حت ولكــن ق

اليــا حتــدث أحيانــا يف احللــول االبتدائيــة أو حتــى يف احللــول الالحقــة أن عــدد اخل
ــشغولة  ــل امل ــوبأق ــن املطل ــدنا . م ــان عن ــثال إذا ك ــاج 3فم ــز إنت ــرض( مراك   )ع

ــع3و ــز توزي ــب( مراك ــايس جيــب أن) طل ــإن احلــل األس ــىل ف ــوي ع ــا 5 حيت  خالي
  .مشغولة عىل األقل

 : اآلتية"Transportation Problem" للتوضيح افرتض أن عندنا مشكلة النقل
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العرض 
Supplies 

حوطة بني  اخلرج متري
 متيم

 \ Toإىل 
\From من 

 190  200  150   
 مخيس مشيط       50
 180  210  130   

 جيزان       40
 140  160  220   

 نجران       10
100 10 60 30  Demands الطلب 

 

 The northwest-corner (افرتض أننا أردنا حلها بطريقة الركن الشاميل الغريب

technique( االبتدائي سيكون كام ييلاحلل, لسهولته : 
 

 
 

 كام هو ,5 خاليا فقط وليس 4من احلل السابق نجد أننا قمنا بحلها ولكن بشغل 
 .مطلوب

 ّمع أن احلل السابق هذا ممكن إال أن املشكلة التي يسببها هو كيف نقيم اخلاليا الفارغة? 
 :بطريقة الدوران التالية  فإننا سنقوم ) متري−مخيس مشيط (مثال إذا أردنا أن نخترب اخللية 
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 التغري يف الكمية املنقولة التغري يف التكلفة اإلمجايل

 
التخفيض 
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

 متري−مخيس مشيط 0 1 190+  190+
  متري−نجران 10 9  140− 140−

+50 −140 +190 10 10  
 

  وحـدات10نتج تع إكامل طريقة الدوران ألنه يالحظ أن نجران ولكن ال نستطي
لـن نـستطيع   وحدات يف تلـك اخلليـة ألننـا10من أقل ال نستطيع أن نضع أي كمية و

  .تعويضها, فهي اخللية الوحيدة املشغولة يف الصف
 وال يمكن حلها بطريقـة " ”Degeneracy “  حل متحلل"لذلك يقال للحل بأنه 

 . الذكر إال بعد إجراء بعض التعديالت عىل اجلدول االبتدائي النقل السالفة
. مـشغولة هذه التعديالت تتم عن طريق اعتبار أحد اخلاليا الفارغة بأهنا خليـة

هي قيمة صغرية جدا تقرتب من الصفر, وضـع هـذه القيمـة يف أحـد  "s "افرتض أن 
هـذا الـرقم صـغري . لـوباخلاليا الفارغة ليكمل عدد اخلاليا املـشغولة إىل احلـد املط

إذا شغلت خليـة  ولدرجة انه ال يؤثر عىل العرض أو الطلب أو حتى التكلفة اإلمجالية
 .بدون تأثري عىل احلل وفارغة هبذه القيمة يف احلل االبتدائي فإن احلل سيكون أسايس

 إذا تكمن املشكلة يف معرفة أي خلية ممكن لنا أن نشغلها هبـذه القيمـة الـصغرية
"s". 

 :لنظر إىل اجلدول السابق فإنه بإمكاننا التفريق بني نوعني من اخلاليا الفارغةبا
فلو . ) حوطة بني متيم−جيزان ( اخللية :وذلك مثل :خاليا ممكن اختبارها  −1

ّأردنا أن نقيم هذه اخللية واستخراج صايف التغري يف التكلفة اإلمجالية  :لكان كالتايل ّ
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 غري يف الكمية املنقولةالت التغري يف التكلفة اإلمجايل

التخفيض  
 يف التكاليف

الزيادة يف 
 التكاليف

بعد (إىل 
 )النقل

قبل (من 
 اخللية )النقل

 حوطة بني متيم−جيزان 0 1 130+  130+
 حوطة بني متيم−مخيس مشيط 30 29  150− 150−
 اخلرج−مخيس مشيط 20 21 200+  200+
 اخلرج−جيزان 40 39  210− 210−
 اإلمجايل 90 90 330+ 360− 30−

 

− جيزان ,متري−مخيس مشيط: وهي اخلاليا التالية: خاليا ال يمكن اختبارها −2
 .  اخلرج− نجران , حوطة بني متيم− نجران ,متري

 :لتصحيح أو تعديل احلالة السابقة يمكن وضع القواعد اآلتية
 "s" يلة ضع القيمة القل,)Degeneracy (متحل  النقل االبتدائيإذا كان جدول−

وال حظ أن هذه القيمة . اخترب مجيع اخلاليا الفارغة ويف أي خلية ال يمكن اختبارها
 تقييم  أخر فارغة يف كل مرحلة إذا كاناملتناهية يف الصغر يمكن أن تنتقل إىل خاليا

كرر العملية هذه كلام احتجت  .هذه اخلاليا الفارغة سيؤدي إىل ختفيض يف التكاليف
 .عىل عدد اخلاليا املشغولة يف حدود املطلوبلذلك للمحافظة 

بتطبيق هذه القاعدة عىل مشكلة النقل املتحللة فإن ذلك سيولد حل أسايس  
وبذلك يمكن )  اخلرج−نجران ( يف خلية "s "القيمة القليلة مقبول وذلك بوضع هذه

 .تقييم مجيع اخلاليا الفارغة واختبار
القيمة  وضعنا ار مجيع اخلاليا الفارغة إذااجلدول التايل يوضح انه باإلمكان اختب

 ). اخلرج−نجران (مثال   يف أي خلية ال يمكن اختبارها, ولتكن"s "القليلة
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ّوبتطبيق قواعد الدوران السابقة فـإن اجلـدول اخلـاص بتقـيم اخلاليـا الفارغـة 
 :سيكون كالتايل

 

 

 
 

 " Transportation Algorithm "تلخيص خطوات طريقة النقل
 ,بناء جدول النقل موضحا املصادر, مراكز التوزيع أو الغايات: )1(خطوة 

 تكلفة الوحدة الواحدة و, الكميات املطلوبة,الكميات املعروضة
 بالكمية الزائدة ًا ومهيًا ضع طلب, من الطلبأكرب العرض إذا كان: )2(خطوة 

 من أكرب الطلب كان إذا ماأ. ًضع تكاليف النقل هلذا الطلب تساوي أصفارا وفقط
ضع تكاليف النقل هلذا العرض  و بالكمية الزائدة فقطًا ومهيًاضع عرضن ,العرض

  .ًتساوي صفرا
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أوجد احلل االبتدائي املمكن األول باستخدام طريقة الركن الشاميل : )3(خطوة 
 .تكلفة أو طريقة فوجلأقل  أو طريقة ,الغريب

 يف أحد “s“صغرية ولتكن  ضع قيمة ," حتلل"إذا وجد مشكلة : )4(خطوة 
 .اخلاليا غري املمكن تقييمها

ّقيم أو اخترب مجيع اخلاليا الفارغة باستخدام الطريقة العادية أو : )5(خطوة 
 . MODIطريقة 

 كانت نتيجة التقييم غري سالبة لكل اخلاليا الفارغة, فإن ذلك احلل إذا: )6(خطوة 
 أمثلدة سالبة فإن احلل احلايل غري خلية واحقل ما إذا وجد عىل األأ ,أمثلهو حل 

 . من أحد اخلاليا املشغولة ًوباإلمكان تطويره وحتسينه بإحالل هذه اخللية السالبة بدال
الداخلة يف احلل هي اخللية الفارغة والتي نتيجة  واخللية اجلديدة :)7(خطوة 

 . قيمة سالبةأكربتقييمها يعطي 
 وهي كامل الكمية , الداخلة اجلديدة كمية ممكنة للخليةأكربانقل  :)8(خطوة 

 .املوجودة يف اخللية اخلارجة
 تأكد و من نقل كامل الكميات من املصادر إىل مراكز التوزيعتأكد: )9(خطوة 

 .ُمن أن متطلبات العرض والطلب قد لبيت بالكامل
اذهب إىل اخلطوة الرابعة وكرر العمليات حتى الوصول إىل احلل : )10(خطوة 

 .مثلاأل
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 " التخصيص"مشكلة التعيني : ًثانيا
Assignment Problem  مشكلة التعيني تشابه مشكلة النقل من كثري من اجلهات ولكنها تتميز ببعض

عدد ) العرض(ففي مشكلة التعيني نجد أن عدد املصادر . اخلصائص األخر تساو
لواحد وكل الكمية املعروضة واملطلوبة دائام تساوي ا) الطلب(مراكز التوزيع 

 إال انه توجد طريقة ,مع أن هذه املشكلة باإلمكان حلها بطريقة النقل. الصحيح
من اجل معرفة خطوات احلل . وتسمى طريقة التخصيص. الشأن يف هذا أفضل

 :بطريقة التخصيص اعترب هذا املثال
ويــراد . املقــص الــسحري للثيــاب اجلــاهزة أربعــة عــامل يعملــون يف مــصنع−

اجلـدول التـايل يوضـح . كائن بطريقة تؤدي إىل خفـض التكلفـةتوزيعهم عىل أربع م
 .تكاليف عمل كل شخص عىل كل ماكينة

 :املكائن جدول ختصيص العامل
 

 Jobs األعامل
  من\إىل  ماكينة القص ماكينة اخلياطة ماكينة األزرار التغليف ماكينة

  محد 20 25 22 28
 العامل حممود 15 18 23 17
 Men حامد 19 17 21 24
  عىل 25 23 24 24

 

املطلوب ختصيص أو تعيني كل عامل من العامل األربعـة لعمـل معـني بحيـث 
  .تكلفةأقل نصل إىل 

  − ً مثال−باإلمكان أن نخصص 
 . عىل للتغليف, حامد لعمل األزرار, حممود للخياطة,محد للقص
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 .ًرياال 83 = 24+21 + 18 + 20 و إمجايل التكلفة هلذا احلل يكون
 :التايل يوضح هذا احلل) التخصيص(ول التعيني جد

 
 

 Jobs األعامل
 ماكينة
 التغليف

ماكينة 
 األزرار

ماكينة 
  من\إىل  ماكينة القص اخلياطة

      20    
       X محد  
    18      
     X   العامل حممود 
  21        
   X     حامد Men 

24          
 X       عىل  

 

لذلك جيب إجراء بعض اخلطوات . أمثالالتخصيص السابق قد ال يكون ولكن 
 . ً سهالمثلالتي جتعل إجياد احلل األ

 فإنـه )Hungarian Method(هانغاريـان  قبل التطرق إىل خطـوات احلـل بطريقـة
 :اآليتجيب معرفة 

 بأي حـال مـن ًرياال 20لو خصص ألي ماكينة فإن تكلفته لن تقل عن  محد مثال
  . وذلك إذا عني عامال يف قص القامشاألحوال

باملثـل  ًرياال 25 = 5 + 20أما إذا عني محد للخياطة فإن التكلفة من ذلك ستكون 
أو لو عني محد للتغليف فإن  ًرياال 22 =2 +20لو عني محد لألزرار فإن التكلفة ستكون 

 . ًرياال 28=8 +20التكلفة ستكون 



131 مشكلة النقل والتخصيص

 هذه هي عبارة عن تكلفة ثابتة بغض النظـر ًرياال 20لذلك فإنه يمكن اعتبار أن 
هنا مشرتكة بني األعامل املختلفـة التـي أهذه القيمة بام  .عن أي ماكينة يعمل عليها محد

 .يمكن أن يقوم هبا محد فإنه يمكن حذفها من مجيع القيم اخلاصة بحمد
تكلفة ممكن أن تتحملها الـرشكة بتخـصيص أقل ن ألذلك فإنه يمكن أن يقال ب

التكـاليف إىل باإلضافة  ًرياال 20قل ىل األعيني العامل محد إىل أي ماكينة سيكون عأو ت
 : اخلاصة بكل عمل وهي كالتايل اإلضافية

 

 Jobs األعامل
التكلفة 
 الثابتة

ماكينة 
 التغليف

ماكينة 
 األزرار

ماكينة 
  من\إىل  ماكينة القص اخلياطة

 محد 0 5 2 8 ًرياال 20
 

 ًريـاال 15قـل لعامل اآلخرين فمثال حممود سـيكلف عـىل األكذلك بالنسبة إىل ا
لذلك فإننا نجد أن جدول . ًرياال 23 قل سيكلف عىل األ عيلًأخريا و,ًرياال 17حامد و

 :التخصيص السابق سيكون بعد خصم هذه التكاليف الثابتة من كل صف كالتايل
 

 Jobs األعامل
التكلفة 
 الثابتة

ماكينة 
ماكينة  رارماكينة األز التغليف

  من\إىل  ماكينة القص اخلياطة

  محد 0 5 2 8 20
 العامل حممود 0 3 8 2 15
 Men حامد 2 0 4 7 17
  عىل 2 0 1 1 23
 اإلمجايل 75
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بالنظر إىل اجلدول السابق فإننا نالحظ أن شخصني من املمكن أن خيصص هلـم 
د اخلياطـة أو حممـود وحامـعملني بدون تكبد خسائر إضافية مثال محد يتـوىل القـص 

ولكن إذا أردنا أن نخصص العامل األربعة لألعامل املختلفة فإنه .  اخلياطةالقص وعيل
لـذلك فـإن التكـاليف اإلضـافية . ًريـاال 75 ـالبد من حتمل تكـاليف أخـر غـري الـ

األخر هي عبارة عـن التكلفـة اخلاصـة بتخـصيص أي عامـل ملاكينـة التغليـف أو 
لذلك فإن التكلفة . يالحظ أنه ال يوجد أصفار يف تلك العمودين وذلك ألنه ;األزرار

قيمـة يف كـل أقل أي بإضافة . الثابتة اآلن ستزيد بمقدار التكاليف الثابتة يف كل عمود
 .قيمة من كل عمودأقل  السابقة وسيكون اجلدول بعد طرح ًرياال 75عمود إىل ال 

 

 Jobs األعامل

 ماكينة التكلفة الثابتة
 التغليف

ماكينة 
 األزرار

ماكينة 
  من\إىل  ماكينة القص اخلياطة

 محد 0 5 1 7 ًرياال 20
 حممود 0 3 7 1 ًرياال 15
 حامد 2 0 3 6 ًرياال 17
 عىل 2 0 0 0 ًرياال 23

 التكلفة الثابتة 0 0 1 1 77 = 75+2
 

 حامـد ,نه باإلمكان ختـصيص محـد أو حممـد للقـصإ نقول 77 ـهبذه التكلفة ال
يمكن أن يعمل كال من محد  ه الحيث إنولكن . طة, عىل إما لألزرار أو التغليفللخيا

وحممود عىل ماكينة القص يف آن واحد فإن عىل أحـدهم أن يـذهب إىل ماكينـة أخـر 
 77 ـبذهاب أيا منهم إىل املاكينة األخر فإنه سيتحمل تكلفة إضافية أخـر غـري الـو

 . ًرياال
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ل إىل أصـفارا يف كـل كل عمود وكل صف للوصوقيمة يف أقل اآلن وبعد طرح 
جيب أن نستخدم طريقة أخر ملعرفة التكلفة اإلضافية الالزمة ملـشكلة صف وعمود 

أفقيـة لتغطيـة مجيـع  وهـذه الطريقـة تـتم برسـم خطـوط عاموديـه .التخصيص هذه
أي نحـاول أن . عـدد معـني مـن اخلطـوطأقل هذه اخلطوط جيب أن تكون  .األصفار

أقل وبالنظر إىل اجلدول السابق فإنه يالحظ أن . كثر من صفر بخط واحدنطمس عىل أ
 عدد التخصيـصات يساويأي انه  3عدد ممكن من اخلطوط لطمس مجيع األصفار هو 
 ). ًرياال 77( املمكنة عملها بدون أي زيادة يف التكلفة اإلمجالية

 :يكون اجلدول السابق بعد الطمس عىل مجيع األصفار كالتايل
 

 Jobs عاملاأل

 ماكينة التكلفة الثابتة
 التغليف

ماكينة 
 األزرار

ماكينة 
 اخلياطة

  من\إىل  ماكينة القص

 محد 0 5 1 7 ًرياال 20
 حممود 0 3 7 1 ًرياال 15
 حامد 2 0 3 6 ًرياال 17
 عيل 2 0 0 0 ًرياال 23

 

 :يل هي املربع التا وقيمة من القيم غري املغطاة بخطأقل بعد ذلك نختار 
 

 ماكينة اخلياطة ماكينة األزرار التغليف ماكينة
7 1 5 
1 7 3 

 

 هلذه القيمة القليلة " h"إذا رمزنا بالرمز . "1 "هذه القيمة هي الواحد الصحيح 
 :فإن التكلفة اإلضافية اجلديدة تكون كالتايل
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عدد (×) " h"قيمة للخاليا غري املغطاة أقل (= التكلفة اإلضافية اجلديدة 
 .) عدد اخلطوط العاموديه− خلطوط األفقيةا

  ريال1=1×1) = 1−2()  ريال1= (
 78 = 1 + 77= تكلفة إمجالية ثابتة لتخصيص مجيع العامل جلميع اآلالت أقل  ًإذا

 .ًرياال
 : اخلطوات التاليةاتباعإلجياد جدول التكلفة اجلديد بعد رسم اخلطوط جيب 

 .ن مجيع اخلاليا غري املغطاة بخطم " h"خلية غري مغطاة أقل اطرح قيمة   −1
أي ( لكل خلية مغطاة بخطني اثنني " h"خلية غري مغطاة أقل أضف قيمة   −2

 ).تقع عىل التقاطع
 .غطاة بخط واحد تبقى كام هياملاخلاليا   −3

بتطبيق هذه القاعدة عىل جدول التكلفة السابق فإن جدول التكلفة اجلديد 
 :يكون كالتايل

 

 Jobs األعامل
التكلفة 
 الثابتة

 ماكينة
 التغليف

ماكينة 
  من\إىل  ماكينة القص ماكينة اخلياطة األزرار

 محد 0 4 0 6 ًرياال 20
 حممود 0 2 6 0 ًرياال 15
 حامد 3 0 3 6 ًرياال 17
 عىل 3 0 0 0 ًرياال 23

 

ال حيـث   (Hungarian Method)  بطريقـةمثـلوبذلك نكون توصلنا إىل احلل األ
 : كالتايل.  خطوط4أربعة من أقل ر بيمكن تغطية األصفا



135 مشكلة النقل والتخصيص

 

 Jobs األعامل

 ماكينة التكلفة الثابتة
 التغليف

ماكينة 
 األزرار

ماكينة 
 اخلياطة

ماكينة 
  من\إىل  القص

 محد 0 4 0 6 ًرياال 20
 حممود 0 2 6 0 ًرياال 15
 حامد 3 0 3 6 ًرياال 17
 عىل 3 0 0 0 ًرياال 23

 
 وليس حال نيأمثلبق فإننا نالحظ انه يوجد حلني اثنني وبالنظر إىل اجلدول السا

 إذا كان احلل يؤدي إىل ختصيص مجيع العاملني جلميـع أمثاليقال أن هذا احلل . واحدا
 .تكلفةأقل الوظائف ب

 :احلل األول 
 Jobs األعامل

 ماكينة
 التغليف

ماكينة 
  من\إىل  ماكينة القص ماكينة اخلياطة األزرار

28  22  25  20    
       X محد  

17  23  18  15    
 X       العامل حممود 

24  21  17  19    
     X   حامد Men 

24  24  23  25    
   X     عىل  
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 : والتعيني هو كالتايلًرياال 78التكلفة هي كام قلنا 
 محد للقص

 حممود للتغليف
 حامد للخياطة

 عىل لعمل األزرار
  التكلفة فإننا نقوم بجمع التكاليف اخلاصة بكل خلية مشغولةوللتأكد من إمجايل

  ريال78 =24 + 17+17 + 20= 
 :احلل الثاين 

 Jobs األعامل
 ماكينة
ماكينة  ماكينة األزرار التغليف

  من\إىل  ماكينة القص اخلياطة

28  22  25  20    
   X     محد  

17  23  18  15    
       X العامل حممود 

24  21  17  19    
     X   حامد Men 

24  24  23  25    
 X       عىل  

 :ييل ام والتعيني هو كًرياال 78التكلفة 
 محد لعمل األزرار

 حممود للقص
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 حامد للخياطة
 عىل للتغليف

 وللتأكد من إمجايل التكلفة فإننا نقوم بجمع التكاليف اخلاصة بكل خلية مشغولة
  ريال78  =24 + 15+17 + 22= 

  Hungarianخطوات حل مشكلة التخصيص بطريقة 
 والتـي )m x m(العنارص يف كل صف من صفوف املصفوفة أقل  بإجياد أبدا −1

العنارص يف كل صف أقل  وأوجد املصفوفة اجلديدة بعد طرح .هدفها ختفيض التكلفة
 .من الصف التابع له

وأوجـد  .بقة املـصفوفة الـسا العنارص يف كل عمود مـن أعمـدةأقل أوجد  −2
 .العنارص يف كل عمود من العمود التابع لهأقل  املصفوفة اجلديدة بعد طرح

األصـفار يف  ممكنـة لتغطيـة مجيـع) عموديـة أو أفقيـة(خطـوط أقل رسم ا  −3
عـدد الوظـائف املطلـوب ( mعدد اخلطوط املمكنة يـساوي  إذا كان. املصفوفة الناجتة

إذا كان  و.وتنتهي اخلطوات طوط املغطاة يتمثل يف اخلأمثل فإن هناك حل ,)ختصيصها
 : مل ينتهي وتابع اخلطوات التاليةمثلفإن احلل األ mمن أقل عدد اخلطوط 

اطرح هذه القيمـة مـن مجيـع القـيم . قيمة غري مغطاة بخطأقل بحث عن ا  −4
 والقـيم األخـر واملغطـاة بخـط ,أضفها إىل القيم التي غطيت بخطني و,غري املغطاة

 . 3ذهب إىل اخلطوة ا. ىل ما هي عليهواحد فقط تظل ع
 :مالحظات

  فـيمكن)Maximization(إذا كان هدف مـصفوفة التخـصيص هـو تعظـيم  −1
 .)Minimization( وتكملة احلل كمشكلة ختفيض 1–رضب مجيع القيم يف 
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إذا كانت الصفوف واألعمدة غري متساوية فإنه يقـال للمـشكلة إهنـا غـري   −2
 .)Dummy points(ه من املمكن إضافة النقاط الومهية  لذلك فإن)unbalanced(متوازنة

 :من املمكن أيضا صياغة مشكلة التخصيص بطريقة الربجمة اخلطية كالتايل
  j عىل املاكينة i لتخصيص العامل xij نرمز بالرمز

min 20 x11 + 25 x12 + 22 x13 + 28 x14+ 15x21 + 18 x22 + 23 x23 + 17x24........... 
subject to: 
Workers constraints 
x11+ x12+ x13+x14 =1 
..... 
machines contraints 
x11 + x21+ x31+x41=1  
............... 
xij = (0, 1) 

 
 مسائل عىل مشكلة النقل والتخصيص

ويـراد . اهلـدايا اجلميلـة  مـصنعثالثة عامل يعملون يف )إدارة موارد برشية( −1
اجلـدول التـايل يوضـح . ىل خفض التكلفـةتوزيعهم عىل ثالث مكائن بطريقة تؤدي إ

 Hungarian املطلـوب اسـتخدام طريقـة. تكاليف عمل كل شخص عـىل كـل ماكينـة

Method التكاليفأقل  لتخصيص كل موظف لوظيفة معينة وحساب: 

 
املقص الـسحري للثيـاب  أربعة عامل يعملون يف مصنع)إدارة موارد برشية( −2
اجلـدول . ويراد توزيعهم عىل أربع مكائن بطريقة تؤدي إىل خفـض التكلفـة. اجلاهزة

 .التايل يوضح تكاليف عمل كل شخص عىل كل ماكينة

التوريد  املوظف\الوظيفة تعبئة الطلبات التغليف
 26 37 30 إبراهيم
 24 40 37 عبد العزيز
حممد 33 39 27 
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 :املكائن عىل  دول ختصيص العاملج
 

 Jobs األعامل
 التغليف ماكينة ماكينة األزرار ماكينة اخلياطة ماكينة القص  من\إىل 

 28 22 25 20 محد 
 17 23 18 15 حممود العامل
Men 24 21 17 19 حامد 

 24 24 23 25 عيل 
 

املطلوب هو صياغة املشكلة لتخصيص أو تعيني كل عامل مـن العـامل األربعـة 
  .تكلفةأقل لعمل معني بحيث نصل إىل 

 املحالة تقوم يوميـا بنقـل ميـاه الـرشب واملـصنوعة يفرشكة اململكة للمياه  −3
إذا كانت الكميات املنتجة يف . املحتاجة بعض األحياء يف الرياض إىل األحياء األخر

 :هذه األحياء واملستهلكة وتكاليف النقل هي كالتايل
 

التكلفة 
 اسم احلي اإلنتاج  اسم احلي االستهالك  السويدي العرجياء النسيم بالريال

 امللز 250  النسيم 100  27 34 25 امللز
 العليا 50  العرجياء 200  28 32 30 العليا
 ام احلامم 140  السويدي 130  27 26 33 أم احلامم
 السليامنية 160  اإلمجايل 430  30 25 27 السليامنية

 اإلمجايل 600        
 

فوجـل واختـرب واملطلوب هو تكوين جدول احلل األسايس االبتـدائي بطريقـة 
 .يته وحدد اخللية الداخلة واخلارجةأمثل
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 :املسار املتعرجاملطلوب تقييم اخلاليا الفارغة بطريقة  −4
 

  Dummy السويدي العرجياء النسيم 
  25  34  27  0  

 80      170  250 
  30  32  28  0  

 50    30    20 العليا
  33  26  27  0  
 140    100  40    احلاممأم

  27  25  30  0  
 160      160   السليامنية
      170 130 200 100 الطلب

 
 
 
 
 
 
 
 

 :كان جدول النقل والتكلفة بني مصادر اإلنتاج والتوزيع كالتايل إذا −5
 MODI )مـودي(التوزيع املعدلـة تقييم اخلاليا الفارغة حسب طريقة  :املطلوب

 :يف جدول النقل التايل
 العليا من \ إىل

v1= 
 امللز
v2= 

 العقيق
v3= 

 منفوحة
V4= 

 العرض
  9  16  16  17  السويدي

U1=     10  40  50 
 55 12  17  20  8  أم احلامم

U2= 20    35     
 45 25  20  10  15  النسيم
U3=   35    10   
 150 40 55 35 20 الطلب
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 استخدام احلاسب يف حل مسائل النقل والتخصيص
ضيح ذلك دعنا نكتب معطيات مثال رشكة العاير للنقل والتي تقوم بتكرير لتو

البرتول ونقله من املنطقة الرشقية إىل مراكز التوزيع يف كال من املنطقة الوسطى 
 .مناطق الستهالكه وتوزيعه 4 مناطق إنتاجية و3يوجد عند الرشكة و .والغربية

 :ل التايلجدول اإلنتاج والطلب والتكلفة معطاة يف اجلدو
 

 )العرض(اإلنتاج  موقع املصنع
 50 الدمام
 30 الظهران
 70 اجلبيل
 150 اإلمجايل

 

 

 الطلب )مراكز التوزيع(املستودعات 
 30 مكة
 60 املدينة
 20 جدة
 40 الرياض
 150 اإلمجايل

 

 )ناقلة واحدة(جدول تكلفة النقل للوحدة الواحدة 
 

 الرياض جدة املدينة مكة إىل/ من 
 130 190 180 150 الدمام
 170 150 140 200 الظهران
 220 170 120 250 اجلبيل
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يف الرشقية إىل مراكز   لنقل هذه الكميات املنتجةمثلاملطلوب معرفة التوزيع األ
 .تكلفة ممكنةأقل التوزيع املختلفة ب

 :وكان احلل النهائي هو 
 .تكلفة إمجالية ممكنةأقل بالتايل يبني إمجايل الكميات املخصصة للنقل  اجلدول

 

 −الدمام  اإلمجايل
 الرياض

الظهران 
  جدة−

 −اجلبيل
 جدة

 −اجلبيل 
 املدينة

الظهران 
 الرياض−

الدمام 
  مكة−

150 20 10 10 60 20 30 
الكمية 
 املخصصة

 130 150 170 120 170 150 
تكلفة 

الوحدة 
 الواحدة

20900 2600 1500 1700 7200 3400 4500  
 

 .ًرياال 20900أن التكلفة اإلمجالية بلغت ويالحظ 
حتـى نـستطيع  مراكز الطلـب ومراكز التوزيعنقوم بتحديد رقم لكل من : أوال

 :حتديد تكاليف وكميات كل خلية عىل حدة كام يف اجلدول التايل
 

 )4(الرياض )3(جدة )2(املدينة )1(مكة إىل/ من 
 X11 X21 X31 X41 )1(الدمام 

 X12 X22 X32 X42 )2(الظهران

 X13 X23 X33 X43 )3(اجلبيل
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 Excel إكسلالتخصيص باستخدام برنامج  وحل مشاكل النقل
كـذلك التخـصيص باسـتخدام  ويف هذا اجلزء سنتعلم كيفية حل مشاكل النقل

 .النتشاره وتوفره عند اغلب املستخدمني) Excel (إكسلبرنامج 
 :إدخال البيانات كالتايل
  B4:E6 :ياتكاليف النقل يف اخلال
 F4:F6) : العرض( اإلنتاجالطاقة اإلنتاجية ملراكز 

 B7:E7): الطلب(الطاقة االستيعابية ملراكز التوزيع 
 :كاآليت) EXCEL (إكسل فيكون جدول معطيات مشكلة النقل يف برنامج

 

 
 

بعد ذلك اخلاليا التي يتم فيها وضـع النتـائج افـرتض أننـا وضـعنا النتـائج يف 
 :ليةاخلاليا التا

  j : B12:E14 إىل مركز الطلب iقولة من مركز العرض نعدد الوحدات امل
 F12:F14: إمجايل عدد الوحدات املنقولة من مراكز العرض
  B15:E15: إمجايل عدد الوحدات املنقولة إىل مراكز الطلب
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 :كام يف الشكل التايل 
 

 
 

 باسـتخدام سـولفر و حلل املشكلة اآلن يتعني علينا وضع معادلة أو دالـة احلـل
)SOLVER(املوجود يف قائمة أدوات  و)TOOLS ( إكسليف برنامج) EXCEL.(  حيـث

يتعني علينا كتابة املعادالت التي توضح كيفية استخدام املعطيات املوجودة يف جـدول 
فمـثال, إمجـايل التكـاليف يف . استخراج احللول وكتابتها يف جدول احللول واملعطيات

الوحـدات املنقولـة مـرضوبا يف  رة عـن جممـوع نـاتج رضب مجيـعهو عبا B17اخللية 
 . تكاليف هذه الوحدات

مـع ) B4:E6(هو عبارة عـن رضب اخلاليـا ) B17(ولذلك فان إمجايل التكاليف 
 ).B12:E14(اخلاليا املقابلة يف 

فإننــا نــضع املعادلــة التاليــة يف اخلليــة ) SUMPRODUCT(و باســتخدام الدالــة 
)B17 .(شكل التايلكام يف ال: 
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ن إطبعا بام أن عدد الوحدات املنقولة يف هذه املرحلـة مل يـتم اسـتخراجه بعـد فـ

 . يساوي الصفر(B17)ناتج التكلفة اإلمجالية يف اخللية 
إىل كـل  وبعد ذلك دعنا نحسب إمجايل الكميات املنقولة من كـل مركـز عـرض

ي إمجــايل قيمــة اخلاليــا أي أن إمجــايل الوحــدات املنقولــة إىل مكــة هــ. مركــز طلــب
)B12:B14 ( وبالنسبة للمدينة)C12:C14 ( وجـدة)D12:D14 ( والريـاض)E12:B14 .(

 :وتكون إمجايل الوحدات املنقولة إىل هذه املراكز هي بالرتتيب كالتايل
  SUM(B12:B14)=     :ملكة هي) B15(قيمة اخللية 
  SUM(C12:C14)=    :للمدينة هي) C15(قيمة اخللية 

  SUM(D12:D14)=    : جلدة هي) D15(خللية قيمة ا
  SUM(E12:E14)=    :للرياض هي) E15(قيمة اخللية 

 :وباملثل بالنسبة ملراكز العرض فإمجايل الوحدات املنقولة منها هي كالتايل بالرتتيب
 SUM(B12:E12)=     :للدمام هي ) F12(قيمة اخللية 
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 SUM(B13:E13)=     :للظهران هي ) F13(قيمة اخللية 

 SUM(B14:E14)=     :للجبيل هي ) F14(قيمة اخللية 

 :فيصبح جدول النتائج كام ييل
 

 
 

مـن قائمـة أدوات ) SOLVER(اآلن جدول النتائج جـاهز السـتخدام سـولفر 
)TOOLS ( لتحديد الكميات املنقولة من كل مركز عرض إىل كـل مركـز طلـب ويـتم

 : اخلطوات التاليةاتباعذلك ب
وعند ظهـور النافـذة ) SOLVER(نختار سولفر ) TOOLS(من قائمة أدوات  •
 SET(خيار حتديد اخللية اهلدف   وهي اخللية اخلاصة بإمجايل التكاليف أمامB17ندخل 

TARGET CELL.( 

 ).EQUAL TO(أمام خيار ) MIN(نختار ختفيض  •

 ).BY CHANGING CELLS( أمام خيار B12:E14نكتب  •
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 ADD( م خترج نافذة إضافة قيدث إلضافة قيد) ADD(نضغط عىل الزر إضافة  •

CONSTRAINT ( ــب ــة F12:F14نكت ــذة مرجــع اخللي ) CELL REFRENCE( يف الناف
 كقيـد جيـب أن ال تتعـداه F4:F6نكتـب  و)=>(مـن أو يـساوي أقـل  ونختار العالقة

 :كام يف الشكل التايل). CONSTRANINT( يف خانةالكميات املنقولة 
 

 
 

خـر عـىل إمجـايل الكميـات آإلدراج قيـد ) ADD(ثم نضغط عىل الزر إضافة  •
 : ويكون كتابتها كالتايلB15:E15املنقولة إىل مراكز التوزيع وهي الصف 

 :ونكتب التايل
B15:E15 يف النافذة )CELL REFRENCE( 

 حتى يتم تعبئة احتياجات املراكز= نختار يساوي 

 .لوبةوهي إمجايل الكميات املط B7:E7 نضع) CONSTRAINT(ويف خانة القيد 
القيد األخري وهو اخلـاص بالكميـات املنقولـة حيـث جيـب أن ال تقـل عـن  •

الصفر وخاصة أننا نحاول ختفيض التكاليف فيكون هذا القيد بـالنقر عـىل زر إضـافة 
)ADD (يت يف نافذة القيدثم نضع اآل: 

 )ADD REFRENCE(يف النافذة مرجع اخللية  B12:B14نكتب 
 ).CONSTRAINT(يف القيد ) 0( ثم ندخل الصفر (=<) من أو يساوي أكربونختار 

 :يتآلكا) SOLVER(ويكون شكل نافذة ) OK(موافق ثم 
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 :اآليتونفرتض  )OPTIONS(يتعني النقر عىل خيارات بعد ذلك 
ASSUME LINEAR Modelثم موافق كام يف الشكل التايل : 

 

 
 

نقوم بالنقر عىل حـل منها  وموافق للرجوع إىل النافذة اخلاصة بسولفر ثم نختار
)solve ( واختيار اخليار)keep solver solution (كام يف الشكل التايل: 
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 :وبعد النقر عىل موافق نجد احلل أصبح أمامنا كام يف الشكل التايل
 

 
 

ونالحظ أن هذا احلل هـو نفـسه الـذي تـم احلـصول عليـه بالطريقـة الـسابقة 
  .باستخدام طريقة اجلداول اليدوية

 حالـة أهنـالك يمكن حل مشاكل التخصيص بنفس الطريقة متامـا وخاصـة كذ
خاصة من مشكلة النقل ماعدا أن جممـوع الكميـات املنقولـة يف مـشكلة التخـصيص 

 .تكون كل واحدة منها تساوي الواحد
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ما أعدد الكميات املنقولة يف كل خلية تكون يف مشكلة التخصيص  فإن وكذلك
لك فلحل مشكلة التخـصيص يتعـني علينـا اسـتبدال ولذ). .10(واحد أو صفر فقط 

 .استبدال جماميع الطلب والعرض بواحد وتكاليف النقل بتكاليف التخصيص
 Lindoليندو  التخصيص باستخدام برنامج وحل مشاكل النقل

يتعـني علينـا ) Lindo(لينـدو  حلل مشاكل النقل والتخصيص باستخدام برنامج
 .  إىل شكل الربجمة اخلطية حتويل جدول النقل وصياغتهًأوال

املحلول باسـتخدام جـداول  وفمثال حلل مشكلة رشكة العاير للنقليات السابق
 : اخلطوات التاليةاتباعالنقل يتعني علينا 

الطاقـة االسـتيعابية لكـل مركـز  وكذلك اإلنتـاج ومعرفة مراكز التوزيع :ًأوال
.  اإلنتاج إىل مركز التوزيعمن مركز وكذلك التكاليف املصاحبة لنقل الوحدة الواحدة

 :اآليتوهي حسب جدول النقل كانت ك
 

العرض 
Supplies 

 \ Toإىل  مكة املدينة جدة الرياض
\Fromمن  

 130  190  180  150   
 الدمام         50

 170  150  140  200   

 الظهران         30
 220  170  120  250   

 اجلبيل         70
150 40 20 60 30 Demands 

 الطلب
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 افرتاض أن الكميات املنقولة من كل مركز إنتاج إىل كل مركز طلـب هـي :ًثانيا
)xij(  حيثiو ترمز ملركز اإلنتاج jترمز ملركز الطلب كاآليت : 

 

العرض 
Supplies 

 \ Toإىل  مكة املدينة جدة الرياض
\Fromمن  

 130  190  180  150   
50  X14  X13 X12  X11 دمامال 

 170  150  140  200   

30  X24  X23 X22  X21 الظهران 
 220  170  120  250   

70  X34  X33 X32  X31 اجلبيل 
150 40 20 60 30 Demands 

 الطلب
 

 حيـث إنو.  حتويل شكل املشكلة من جدول النقـل إىل الربجمـة الرياضـية:ًثالثا
 )Minimization(اهلـدف هـي ختفـيض دالـة  فـإن مشكلة النقل هي ختفيض التكاليف

 :املوزعة لكل مركز وتكون الصياغة كالتايل والقيود هي الكميات اإلمجالية املنتجةو
 :دالة اهلدف

Min  150x11+180x12+190x13+130x14 
+200x21+140x22+150x23+170x24 
+250x31+120x32+170x33+220x34 

Subject to 
 :قيد مراكز التوزيع

X11+x12+x13+x14 =50 
X21+x22+x23+x24=30 
X31+x32+x33+x34=70 

 :قيد مراكز الطلب
X11+x21+x31=30 
X12+x22+x32=60 
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X13+x23+x33=20 
X14+x24+x34=40 

:قيد عدم السالبية  
Xij >=0 

 

 ) :Lindo(ليندو  لصقها يف برنامج ونسخها :ًرابعا
الحظ أن أي أخطاء أو فراغات قـد تـسبب يف خـروج رسـائل أخطـاء وعنـد  

 : تبدو مثل الشكل التايلفإهنا) Lindo(ليندو  ثم لصقها يف برنامج النتهاء من نسخهاا
 

 
 

بشكل صحيح نأيت إىل حلها بالذهاب إىل قائمـة  وعند التأكد من كتابة الصياغة
وعند حلها خترج نافـذة تؤكـد وجـود حـل ). Solve(ثم اختيار أمر حل ) solve(حل 
ــل ــشكلة) Optimal( أمث ــ للم ــن أول ت ــدا وشغيلم ــرسعة ج ــةو ب ــن الثاني ــزء م   بج

)Elapsed time .(ن قمنـا بـه أ مطابق لنفس احلـل الـذي سـبق ومثلونجد أن احلل األ
 : تكلفة ممكنةأقل ريال هي ) 20900(باستخدام جداول النقل وهو 
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ويرافق نافذة وجود احلل الـسابقة نافـذة أخـر مـن يرغـب أن يعمـل حتليـل 
يمكن للمستخدم التأشـري عليهـا باإلجيـاب أو النفـي حـسب احلساسية هلذه املشكلة 

 : رغبة املستخدم كام يف التايل
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من ) Reports window( تفسري احلل وهو كام يظهر من نافذة تقارير احلل :ًخامسا
 )windows(قائمة إطار 

 

 
 



155 مشكلة النقل والتخصيص

 معرفة عدد الوحدات املنقولة من كل مركز إنتاج إىل كـل مركـز توزيـع :ًسادسا
 :من الشكل السابق نجد أن عدد الوحدات املنقولة هي كام ييلو

X11=30 
X14=20 
X23=10 
X24=20 
X32=60 
X33=10 

 : وبوضعها يف اجلدول اخلاص بالنقل تكون كام ييل
 

العرض 
Supplies إىل  مكة املدينة جدة الرياضTo \ 

\Fromمن  
 130  190  180  150   

 الدمام 30      20  50

 170  150  140  200   

 الظهران     10  20  30
 220  170  120  250   

 اجلبيل   60  10    70
150 40 20 60 30 Demands 

 الطلب
 

 .هو نفس احلل الذي تم التوصل إليه بطريقة جداول النقل وهذا
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 حل مسائل النقل والتخصيص
 :احلل بالتفصيل −1
 التكاليف يف كل صفأقل  نبحث عن )أ

 

 التكاليف يف كل عمودأقل نبحث عن  )ب

 

 :اخلطوطأقل وم بتغطية مجيع األصفار ب نق)ج
 

 
قيمـة أقـل نقوم بالبحث عـن ) 3(من عدد الوظائف أقل ) 2( بام أن عدد اخلطوط :)د

يفها إىل القـيم ضنـ و من مجيع القيم غـري املغطـاة,نطرح هذه القيمة. غري مغطاة بخط 
 : والقيم املغطاة بخط واحد فقط تظل عىل ما هي عليه,التي غطيت بخطني

 

تعبئة الطلبات التوريد  املوظف\يفةالوظ التغليف  
 26 0 11 4 إبراهيم
 24 0 16 13 عبد العزيز
12 6 حممد 0 27 

تعبئة الطلبات التوريد  املوظف\الوظيفة التغليف  
 26 0 0 0 إبراهيم
 24 0 5 9 عبد العزيز
 27 0 1 2 حممد

 4 11 92 

تعبئة الطلبات التوريد  املوظف\الوظيفة التغليف  
 26 0 0 0 إبراهيم
 24 0 5 9 عبد العزيز
 27 0 1 2 حممد

 4 11 92 
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 : وهو كام ييلمثلاألوصلنا إىل احلل  إذائف عدد الوظا=  بام أن عدد اخلطوط )ـه

 

 :احلل −2
  j عىل املاكينة i لتخصيص العامل xij نرمز بالرمز

min 20 x11 + 25 x12 + 22 x13 + 28 x14+ 15x21 + 18 x22 + 23 x23 + 17x24........... 
subject to: 
x11+ x12+ x13+x14 =1 
x21+ x22+ x23+x24 =1 
x31+ x32+ x33+x34 =1 
x41+ x42+ x43+x44 =1 
x11 + x21+ x31+x41=1  
x12 + x22+ x32+x42=1 
x13 + x23+ x33+x43=1 
x14 + x24+ x34+x44=1 
xij = (0, 1) 
 

تعبئة الطلبات التوريد  املوظف\الوظيفة التغليف  
 26 1 0 0 إبراهيم
 24 0 4 8 عبد العزيز
 27 0 0 1 حممد

  93 

تعبئة الطلبات التوريد  املوظف\الوظيفة التغليف  
  X 0 1 إبراهيم
  X 4 8 عبد العزيز
  X 0 1 حممد

 93  عبدالعزيز للتغليف, حممد لتعبئة الطلبات, إبراهيم للتوريد,تكلفة ممكنهأقل
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 :احلل −3

 
 . لوجود قيم سالبة يف اخلاليا الفارغةأمثلاحلل غري 

 .dummy –هي اخللية امللز : اخللية الداخلة

 . العرجيا–امللز  هي: اخللية اخلارجة 
يف  االسـتمرار  علينا االنتقال إىل جـدول جديـد ثـممثلاألوللوصول إىل احلل 

 .  حتى تكون مجيع نتائج التقييم موجبةتقييم اخلاليا
 

العرجياء النسيم  السويدي Dummy  
  25  34  27  0  
 250  8-  130  20  100 امللز

  30  32  28  0  
 50  50  9+  6+  13+ العليا

  33  26  27  0  
 140  120  8+  20  16+ ام احلامم

  27  25  30  0  
 160  1+  6+  160  11+ السليامنية
200 100 الطلب 130 170  
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 :احلل −4
 

 
 :احلل −5

 

v3=16العقيق  v2=6امللز  v1=7 العليا من \ إىل v4=9 منفوحة  العرض
  9  16  16  17  السويدي
U1=0 +10  +10  10  40  50 
 55 12  17  20  8  أم احلامم
U2=1 20  +13  35  +2   
 45 25  20  10  15  النسيم
U3=4 +4  35  10  +12   
 150 40 55 35 20 الطلب

 

   
  Dummy السويدي العرجياء النسيم 
  25  34  27  0  
 250  170  4+  12+  80 امللز

  30  32  28 -5 0  
 50    30  5+  20 العليا

  33  26  27  0  
 140  4-  100  40  3+  احلاممأم

  27  25  30  0  
 160  3-  4+  160  1- نيةالسليام
200 100 الطلب 130 170  
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  الفصل الثالث

אמ א א
א א

 PROGRAM EVALUATION 
AND REVIEW TECHNIQUE 

  

 مقدمة
عادة ما تقوم الرشكات الكبرية بعمل مشاريع ضخمة ومعقدة, هذه املشاريع الكبرية 

 عند ًثالمف. تتطلب العديد من العمليات واخلطوات املتعاقبة أو املتوازية إلنجازها
صنع منتج جديد لينزل يف األسواق فإن هناك الكثري من اخلطوات والعمليات التي 

فاملنتج اجلديد حيتاج إىل بحوث سابقة وتطوير, . جيب أن يمر هبا املنتج اجلديد هذا
 .  وهكذا, كيفية التغليف,بحوث تسويقية ,اختبار املنتج

 .ائل القديمة أصبح مستحياللذا فإن التحكم يف ختطيط وتنفيذ املرشوع بالوس
 املرشوع يف معرفة الوقت الذي اإلدارة املهتمة بتنفيذويف هذه احلالة سيكون تركيز 
 ه يوجد كثري من املتغريات واألحداث التيحيث إنو. سينتهي فيه إكامل ذلك املرشوع
 كمدراء " يوجد عندنا أناألمهية بمكان من  فإنه ,تؤثر عىل وقت هناية املرشوع

 :التالية عىل األسئلة  وسيلة اختاذ قرارات تساعدنا عىل اإلجابة"..ًمثالريع مشا
 متى نتوقع أن ينتهي املرشوع? −1
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 ما هو التأثري الكيل عـىل املـرشوع إذا حـدث تـأخر يف أي مـن العمليـات أو  −2
 اخلطوات?

 ما هو االحتامل أن يتم املرشوع يف وقته الذي خطط له? −3
 أن نتحملها إذا أردنا أن نعجل باملرشوع كم من التكاليف اإلضافية ممكن −4

 قبل الوقت املحدد?
 Program evaluation and review technique“ أسلوب تقييم الربامج ومراجعتهـا

"PERT"  وطريقة املسار احلرج "Critical path method "CPM"  مها وسيلتني من وسائل
 .إلجابة عىل األسئلة الـسابقةالتحكم يف تنفيذ املشاريع الكبرية وتستخدم ل والتخطيط

ُلنجاح تلك الوسيلتني يف التخطيط والتحكم فقد اسـتعملت يف كثـري مـن املـشاريع و
 . العمالقة واحلكومية والتجارية

وطريقـة املـسار احلـرج ) PERT(بدأ تطبيق أسلوب تقييم ومراجعة املرشوعات 
)CPM (ابعـة تنفيـذهامنذ أواخـر اخلمـسينيات يف ختطـيط املـرشوعات الكبـرية ومت .

ويعتمد أسلوب تقييم ومراجعة الربامج عىل تقسيم املرشوع إىل عدد من األنشطة التي 
جمموعة من األنشطة التي تنفـذ يف نفـس  وجمموعة من األنشطة التي تتبع زمنيا وتسبق

الوقت, وهيتم هذا األسـلوب بالوقـت املتوقـع إلهنـاء املـرشوع, ويمكـن أن يـدخل 
 تقدير أوقات تنفيذ أنشطة املرشوع, وهتـتم طريقـة املـسار احلـرج العنرص االحتاميل يف

)CPM ( باإلضافة إىل عنرص الوقت بعنرص التكلفة حيث يمكـن ختفـيض زمـن تنفيـذ
حتديد اخلطط البديلة لتخفيض زمن تنفيذ  واملرشوع بزيادة تكلفة تنفيذ بعض األنشطة

ومراجعـة الـربامج وطريقـة وقد تم تطوير أسلوب تقيـيم . املرشوع بأقل تكلفة ممكنة
اندماجها وذلك يف إطار ما يـسمى بتحليـل شـبكات األعـامل  و)CPM(املسار احلرج 

Network Analysis.  
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 أنشطة املرشوع
 كل عملية واملتوازية,ه جمموعة من العمليات املتعاقبة عىل أنينظر إىل أي مرشوع 

 من الوقت  يشقإنفا األنشطة يتطلب كل نشاط من .نشاطامن العمليات تسمى 
 . واملوارد املالية

 إنفاقه عملية أو مهمة تتطلب عىل أن) Activity(النشاط ومن هنا كان تعريف 
 .بعض الوقت واملوارد ليتم إنجازها

 : مثال
 :لبناء مدرسة من املدارس فإن األنشطة الالزم عملها هي التايل

A. عمل خمطط معامري 

B. حفر القواعد 
C. صب األعمدة 
D. هليكلبناء العظم أو ا 
E. صب األدوار 
F.  أعامل الكهرباء 
G. أعامل السباكة 
H. من نوافذ أبواب ودهان واألعامل الداخلية واألعامل األخر 

كل من هذه األنشطة يتطلب وقتا من الزمن ويتطلب موارد من عامل ومواد 
نشاط  وAلكل نشاط بحرف من احلروف للتسهيل, فنقول نشاط  رمزنا .أموال وأولية

B . طط معامري هو النشاط  عمل خمًمثالفA, وحفر القواعد هو النشاط B وهكذا... 
 والبعض قد تبدأ بعد انتهاء أنشطة , يف وقت واحدتبدأبعض األنشطة ممكن أن 

لذلك فإنه لكل .  من صب األعمدة االنتهاء ال نستطيع بناء العظم قبل ًمثالف. سابقة
 . (Predecessor activities)األنشطة السابقة  نشاط أو مهمة جيب أن حيدد بالضبط
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هي األنشطة التي جيب  و)Predecessor activities(األنشطة السابقة : تعريف
 . نشاط معني ليبدأ إمتامها أوال

.  C  هو النشاط" بناء العظم واهليكل " Dالسابق للنشاط  لذلك فإن النشاط
أو  ىل النشاط إنام ننظر إ,مجيع األنشطة التي جيب أن تسبق ونحن هنا ال ننظر إىل
 Bو A معناه أن األنشطة السابقة C اكتامل النشاط ًمثالف. األنشطة السابقة مبارشة

 Bو  A  األنشطةيه D  للنشاطة السابقةنشطلذلك ال نقول أن األ .مجيعها قد اكتمل
 . وهكذا Fال يعتمد عىل   G الن F وG يتطلب إهناء كال من H كذلك النشاط . Cو

 إلنجاز " املتوقعة"قت اكتامل املرشوع فإنه جيب معرفة املدة أردنا معرفة و وإذا
 . كل نشاط

الوقت املتوقع هو عبارة عن املدة الزمنية الالزمة إلنجاز أي نشاط من : تعريف
وسيلة أخر   أو بأي, السنوات, الشهور, األيام,وتقاس عادة بالساعات. األنشطة
وبمعرفة  .قياس يف مجيع األنشطةولكن جيب توحيد الوحدة املستخدمة لل .مناسبة
 واملدة املتوقعة لكل نشاط فإنه يمكن معرفة الوقت املتوقع , األنشطة السابقة,األنشطة

  .PERTاإلمجايل إلهناء املرشوع باستخدام 
بام أن كل نشاط ال يمكن أن يبدأ حتى ينتهي النشاط أو األنشطة السابقة له و

 :ه أنعىل ”event “فإنه يمكن تعريف احلدث 
 .نقطة أو حلظة من الوقت التي يتم فيها اكتامل جمموعة معينة من األنشطة

  .G و,E, F بعد انتهاء النشاطإال ال يمكن أن يبدأ  H النشاط ,يف املثال السابق
 لذلك ممكن أن نرمز لألحداث هذه.  Hعندما يقع هذا احلدث فإنه يبدأ النشاط 

 يكـون بدايـة 1فحـدث .....  وهكـذا,2 حدث ,1  حدثًمثالباألرقام العربية التالية, 
 ).أي أن مجيع األحداث قد انتهت(املرشوع واحلدث األخري هو هناية املرشوع 
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 PERTشبكة أو خريطة 
شكيل  ا عبارة عن رسم بياين أو نموذجعىل أهن PERTشبكة أو خريطة  تعرف

شبكة تساعد هذه ال. يوضح تعاقب األنشطة واحلوادث الالزمة إلهناء مرشوع ما
الالزمة إلهناء املرشوع  املدير ومتخذ القرار يف الرشكة من رؤية األنشطة واحلوادث

 . بسهولة
 ."          "األحداث بدوائر  و"              "جيب متثيل األنشطة باسهم : قاعدة

 :Aع بالنشاط و الشكل التايل يوضح بداية املرشًمثالف
 

 
 

 : دث والنشاط كالتايلويمكن توضيح الفرق بني احل
 

 
 

 
 
 
 

 .  D حتى ينتهي النشاط تبدأال يمكن أن  G و,E, Fوباملثل فإن األنشطة 
 :هذا ممكن متثيله بالشكل التايل

 

  بداية المشروع

النشاط

النشاطا آتمال

  2الحدث 
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وهذا يمكـن . G و,E, F ال يمكن أن يبدأ حتى تنتهي األنشطة Hكذلك النشاط 
 :متثيله بالشكل التايل

 
 . اية كل نشاطوعموما هناك حدث يف بداية وهن

 .  ملرشوع املدرسة السابق PERTواآلن دعنا نرسم شبكة 
 : األنشطة واألنشطة السابقة هي كام يف اجلدول التايل

 

 األنشطة السابقة الوصف النشاط
A ال يوجد عمل خمطط معامري 
B حفر القواعد A 
C صب األعمدة B 
D بناء العظم أو اهليكل C 
E صب األدوار D 
F الكهرباءأعامل  D 
G أعامل السباكة D 
H من نوافذ أبواب ودهان واألعامل الداخلية واألعامل األخر G, E, F 
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 : التي توضح العالقة السابقة بالشكل التايلPERTيمكن رسم شبكة 
 

 
 هـو بدايـة 1 حـدث , أحـداث رئيـسة للمـرشوع7يف الشبكة الـسابقة وضـعنا 

 . ملرشوع هو اكتامل ا7 بينام حدث ,املرشوع
   .ًدعنا ننتقل إىل مثال أصعب قليال اآلن

اجلدول التايل يوضح كل نشاط واألنشطة السابقة واملدة املتوقعة اخلاصة برشكة 
 األحداث وحتديد األوقات املبكرة واملتأخرة لألنشطة وسدير واملطلوب رسم املشكلة

 :ءالوقت املتوقع لالنتها ووحساب املسار احلرج واألوقات الفائضة
 

 Expected duration (te)املدة املتوقعة  األنشطة السابقة النشاط
A 12 ال يوجد 
B 20 ال يوجد 
C 14 ال يوجد 
D C 16 
E A 28 
F D, B 15 
G D, B 36 
H C 22 
I E, F 18 
J H 24 

 

  PERTوبذلك تكون شكل شبكة 
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هـذه ( 7 باحلـدث تنتهـي  فإهنـانـشطةاأل آخـر امهـ J وI وG األنـشطة حيث إن
 ) :األنشطة ليست سابقة ألي نشاط

 
 

كأنـشطة سـابقة فـإن  Dو  ,B تحد يف وجود األنشطةت F, G ةطنشن األكذلك أل
 تهـىانحيـث  مـن  تبـدأF, Gالنـشاط  و4يف احلـدث  تنتهـيجيب أن  Dو  ,Bاألنشطة 

  .4احلدث 
 املتوقعة إلهناء كل نشاط بجوار النشاط اخلـاص بـه كام يالحظ أننا وضعنا املدة

 . وذلك للتسهيل
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 PERTيف شبكة  Paths املسارات أو الطرق
من األسئلة املهمة التي جيب أن نجيب عليها هو متى نتوقع االنتهاء بالكامل من 

 ومن إحد الطرق التي تساعدنا عىل ذلك هو معرفـة املـدة املتوقـع أخـذها ,املرشوع
 . يع املساراتإلهناء مج

 Path تعريف املسار
وحتى ) 1احلدث (هو عبارة عن نشاطات متتابعة والتي تربط بني حدث البداية 

الشكل التايل يعطي مثاال ).  هو حدث النهاية,7يف مثالنا احلايل احلدث (حدث النهاية 
 .ألحد املسارات

 
 

 : نة واملدة املتوقعة لكل مساراجلدول التايل يوضح مجيع املسارات املمك
 

 ”Duration “املدة  ”Path“املسار  "Path Number“رقم املسار 
1 A-E-I 12+28+18=58 
2 B-F-I 20+15+18=53 
3 B-G 20+36=56 
4 C-D-F-I 14+16+15+18=63 
5 C-D-G 14+16+36=66 
6 C-H-J 14+22+24=60 
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 7, 4 ,3 ,1كـذلك األحـداث  وC-D-Gاألنـشطة  يتكون من السابق,  املسارًمثال
ال يعنى اكـتامل املـرشوع,  C-D-Gولكن اكتامل األنشطة . ًيوما 66هو يستغرق حوايل و

ولكن إذا أخذنا املدة املتوقعة إلكـامل مجيـع . وذلك ألنه جيب أن تنتهي مجيع األنشطة 
 وكام فعلنا يف اجلدول الـسابق فـإن أطـول مـسار مـن) كل واحد عىل حدة(املسارات 

هـو املـسار الـذي  5لذلك فإن املسار رقـم  .لالنتهاءاملسارات يكون هو املدة املتوقعة 
 ًيوما 66 ومنه نقول أن املدة الالزمة إلكامل املرشوع هي " ًيوما 66 "يتطلب وقتا أطول 
 . من بداية املرشوع

 ومـن ثـم معرفـة ,يف احلياة العملية من الصعب إجياد مجيع املـسارات وحـساهبا
 أفضل و سهولةأكثرهو أسلوب  PERTولكن أسلوب .  الالزم إلكامل املرشوعالوقت

 .  حلل املشاكل الكبريةطريقة علمية
 

 لالنتهاء الوقت املتوقع
Expected Time of Completion 

 والتي حدث,من األسئلة املهمة هو معرفة الوقت املتوقع إلهناء كل نشاط وكل 
 :بناء عليها يأيت التعريف التايل

ــف  ــشاط TE :تعري ــا ن ــل فيه ــي يكتم ــزمن والت ــن ال ــة م ــر حلظ ــز ألبك   ترم
  ترمز إىل أبكر حلظة مـن الـزمن والتـي يقـع فيهـا حـدث معـني TEوباملثل فإن . معني

   الوقـت املبكـر املتوقـع,)أي أن مجيع األنشطة التي تنتهي هبذا احلـدث قـد اكتملـت(
“ Earliest Expected time" تكتمل قبل ذلكاستخدمت ألننا نتوقع إهناء .  
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 : لالنتهاء من كل نشاطTEاجلدول التايل يوضح الوقت املبكر املتوقع 
 Earliest Expected النشاط

Completion time (TE) النشاط Earliest Expected 
Completion time (TE) 

A 12 F 45 
B 20 G 66 
C 14 H 36 
D 30 I 63 
E 40 J 60 

 

 :التالية PERTث هو كام هو موضح يف شبكة والوقت املبكر لوقوع األحدا

 
 

 ,)TE( البداية  يفوضع الصفر حلساب الوقت املبكر املتوقع لألحداث جيب
ا عدد األيام أو الساعات عىل أهنلذلك فإن كل األوقات املبكرة لوقوع احلدث تفرس 

ي انه أبكر وقت متوقع أ )TE = 36 (6 احلدث ًمثالف. التي مضت منذ بداية املرشوع
 . من بداية املرشوعًيوما 36 هو 6لوقوع احلدث 

 كذلك الوقت املبكر املتوقع آلي نشاط هو عبارة عن الوقـت املتوقـع للنـشاط 
 :أي أن. الوقت املبكر لوقوع حدث البداية + نفسه
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TE  للنشاطA  =0 +12 = 12 
TE  للنشاطB  =0 +20 = 20 
TE  للنشاطF  =30 +15 = 45  

 ..وهكذا
 كذلك وBكتمل مجيع األنشطة السابقة وهي ت يقع عندما 4 للحدث TEكذلك 

D .النشاط ًمثالف B  لكن النشاط  وًيوما 20ينتهي بعدD  لذلك فإن ,ًيوما 30ينتهي بعد 
 .وهكذا جلميع األحداث. ًيوما 30 هو 4الوقت املبكر املتوقع لوقوع احلدث 

لـذلك فالنـشاط  .J و,I, Gل األنـشطة  هو عبارة عـن اكـتام7الحظ أن احلدث 
وهـو  .66 وهـو ,7 وقت أطول لالنتهاء منه هو أبكر وقت يتم فيه احلـدث يأخذالذي 

  .عبارة عن املسار األطول أو املسار احلرج
 

 Latest Allowable Time الوقت املتأخر املسموح به
 أو نـشطةاأل إلهنـاء املبكـر الوقـت فـإن ,متوقعة مدة عن عبارة هي TE حيث إن

 قـد األنـشطة بعض فإن لذلك. فقط توقع سيكون األحداث من أيا لوقوع املبكر الوقت
 الوقت ومعرفة. بأكمله املرشوع عىل سيؤثر بالتايل واملتوقع الوقت من أطول وقت تأخذ
 الوقـت معرفـة الن. جدا مهم حدث أي لوقوع أو نشاط أي إلنجاز به املسموح املتأخر
 عـىل سيؤثر معني حدث أو نشاط يف التأخري كان إذا فيام لنا ستوضح به املسموح املتأخر
 .)TL( بالرمز به املسموح املتأخر للوقت سنرمز .ال أم بأكمله املرشوع تأخر

 هو عبـارة عـن آخـر حلظـة مـن الـزمن ,لنشاط معني من األنشطة TL: تعريف
ع عن املدة املتوقعة يسمح به إلنجاز النشاط هذا بحيث ال يؤثر عىل تأخر اكتامل املرشو

 .األصلية
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 هـو عبـارة عـن آخـر حلظـة مـن الـزمن ,حلدث معني من األحداث TLكذلك 
عن املدة املتوقعـة  يسمح به لوقوع احلدث هذا بحيث ال يؤثر عىل تأخر اكتامل املرشوع

 :اجلدول التايل يوضح الوقت املتأخر املسموح به لألنشطة .األصلية
 

 Earliest Expected Completion time (TE) النشاط
 الوقت املبكر املتوقع

Latest Allowable (TL) 
 الوقت املتأخر املسموح به

A 12 20 
B 20 30 
C 14 14 
D 30 30 
E 40 48 
F 45 48 
G 66 66 
H 36 42 
I 63 66 
J 60 66 

 

ونرجع إىل ) ًيوما 66 أي ,7حدث ( من احلدث النهائي نبدأ فأننا )TL(حلساب قيم 
 (TL)هو دائام يساوي )  يف هذا املثال7حدث (للحدث األخري  TE و.ألمام باجتاه البداية ا

 . الباقيةTLونرجع إىل األمام حلساب قيم . ًيوما TE = TL  =66أي أن . لنفس احلدث 
نشاط من األنشطة هي عبارة عن  ألي )TL(الوقت املتأخر املسموح به  : قاعدة

 . للحدث الذي ينتهي فيه ذلك النشاط )TL(الوقت املتأخر املسموح به 
 فهـل ذلـك سـيؤثر عـىل 43 مل يبدأ حتى اليـوم ال ًمثال Jإذا افرتضنا أن النشاط 

 املرشوع?
هو  Jكذلك النشاط  و7للحدث  )TL(إىل الوقت املتأخر املسموح به  إذا نظرنا

 J فإن النشاط لذلك. ًيوما 24هي  J, واملدة املتوقعة الالزمة إلنجاز النشاط ًيوما 66
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 )TL( أن الوقت املتأخر املسموح به أي (42 = 24– 66يف موعد أقصاه هو  يبدأ جيب أن
لذلك إذا . ع يف الوقت املحددثر ذلك عىل إكامل املرشوأإال  و)ًيوما 42 هو 6للحدث 

 ,ًيوما 67 =24+ 43 فإن املرشوع يتوقع أن ينتهي ليس قبل 43 ـ يف اليوم الJ النشاط أبد
  .7 عن املوعد املتوقع لوقوع احلدث ًواحدا ًيوماتأخر أي ب

 .لألحداث) TL( الوقت املتأخر املسموح به التالية توضح أيضا PERTشبكة 
 

  
 

للحدث  )TL(كذلك وبنفس الطريقة يمكن حساب الوقت املتأخر املسموح به 
املدة الالزمة ( 18-66=48 ة عن عبار5للحدث  )TL(فإن الوقت املتأخر املسموح به   .5

 . )ًيوما 48 تساوي I إلنجاز النشاط
 ;ً قلـيالأصـعب قـد يكـون 4للحدث  )TL(حساب الوقت املتأخر املسموح به 

 جيـب 4لذلك فإن احلدث   .4 من احلدث تبدأ Gكذلك النشاط  وF ن النشاطألوذلك 
 قبـل الوقـت املتـأخر تهـاءاالنأن يبدأ مبكرا بام فيه الكفاية ليسمح لكال النشاطني من 

 . املسموح به لكال منهم
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املـدة املتوقـع أن يأخـذها  و,F  =48 للنـشاط )TL( الوقت املتأخر املسموح بـه 
وهو  ًيوما 33 جيب أن ال يتأخر عن اليوم F , لذلك فإن النشاطًيوما 15النشاط هذا هي 

  .15بني  و48الفرق بني 
املـدة املتوقـع أن  و,G  =66 للنشاط )TL(كذلك فإن الوقت املتأخر املسموح به 

 ًيومـا 30 جيب أن ال يتأخر عن G , لذلك فإن النشاطًيوما 36يأخذها النشاط هذه هي 
)66-36.( 

 فأننا نأخذ الوقـت األقـل 4للحدث  )TL(و حلساب الوقت املتأخر املسموح به 
أي ( احلـدث من بني األوقات التي جيب أن ال تتأخر عنها األنشطة التي تبدأ من ذلـك

 أي أن الوقـت املتـأخر ,min (30,33) أخـرأو بـصيغة ) . ًيومـا 30 ,33األقل من بني 
 .ًيوما 30 يكون 4للحدث  )TL(املسموح به 

 F مـاذا سـيكون التـأثري عـىل النـشاط ,31 وقع يف اليوم ال 4افرتض أن احلدث 
  ?Gوكذلك النشاط 

 .ًيوما 33ب أن ال يتأخر عن جي  F ن النشاطأل وذلك ;لن يتأثر هبذا Fالنشاط 
 30جيب أن ال يتأخر عـن   Gن النشاطأل وذلك ;فسوف يتأثر هبذا Gأما النشاط 

 ., أي سيتأخر بيوم واحد مما يؤدي إىل هناية املرشوع بأكمله بيوم واحدًيوما
الوقت املتأخر املـسموح بـه  باستخدام نفس الطريقة فأننا نستطيع احلصول عىل

)TL(وجيب أن تكون قيمة الوقت املتـأخر املـسموح بـه .  الباقية  لكل األحداث)TL( 
 . وتساوي الصفر)TE( دائام تساوي )البداية(للحدث األول 

ــساعدنا يف  ــي ت ــة والت ــات املهم ــن املعلوم ــه م ــسموح ب ــأخر امل ــت املت الوق
 إال فــإن املــرشوع واملوعــد املحــدد, عــن معرفــة األنــشطة التــي جيــب أن ال تتــأخر

  .رسيتأخ بأكمله
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 25لن ينتهي إال بنهاية اليـوم ال  B بعد أن بدأنا املرشوع وجدنا أن النشاط ًمثالف
 ذلك عىل املرشوع ككل? سيؤثر هل . 20أي اليوم  بدال من اليوم املحدد
 أيـضاو( 4 للحدث )TL(ن الوقت املتأخر املسموح به وذلك أل ;اجلواب طبعا بال

 . 30 ـحتى اليوم ال B النشاط بانتهاءلة وال يوجد أي مشك. ًيوما 30هو  )Bللنشاط 
تستطيع إعطائك الكثري من املعلومات الـرضورية للـتحكم يف  PERTإذا طريقة 

 . املرشوع
  )Slack (الفائض

هـو معرفـة  PERTمن األسئلة املهمة التي من املمكن أن جييب عليهـا أسـلوب 
لك التأخري يف النشاط فيها نشاط أو حدث بدون أن يسبب ذ املدة التي يمكن أن يتأخر

هذه املدة التي يمكن أن يتأخر فيهـا نـشاط أو  .أو احلدث إىل تأخري يف املرشوع بأكمله
حدث بـدون أن يـسبب ذلـك التـأخري يف النـشاط أو احلـدث إىل تـأخري يف املـرشوع 

 .  تسمى األوقات الفائضة,بأكمله
 كيف يتم حساب األوقات الفائضة? 

 هـو الفـرق )sونرمز له بالرمز (ط أو حدث معني الوقت الفائض لنشا: تعريف
 هلـذا )TE( الوقـت املبكـر و للحـدث أو النـشاط)TL(بني الوقت املتأخر املسموح به

 )TE – TL= (أي انه . احلدث أو النشاط
التـي   (te)ه املدة الزائدة عن الوقت املتوقععىل أنيفرس الوقت الفائض لنشاط ما 

 .ن أي تأثري عىل املرشوع بأكملهممكن أن يأخذها نشاط معني بدو
ه املـدة الزائـدة عـن الوقـت املبكـر عـىل أنـيفرس الوقت الفـائض حلـدث مـا و

التـي ممكـن أن يقـع فيهـا حـدث معـني بـدون أي تـأثري عـىل و  (TE)لوقوع احلـدث 
 .املرشوع بأكمله
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 :اجلدول التايل يوضح األوقات الفائضة لألنشطة

 النشاط
Earliest Expected 

Completion time (TE) 
 الوقت املبكر املتوقع

Latest Allowable (TL)  
 بهالوقت املتأخر املسموح 

األوقات الفائضة 
Slacks (TL – TE) 

A 12 20 8 
B 20 30 10 
C 14 14 0 
D 30 30 0 
E 40 48 8 
F 45 48 3 
G 66 66 0 
H 36 42 6 
I 63 66 3 
J 60 66 6 

 

 :األحداث هو كام يف الشبكة التاليةاألوقات الفائضة لكل حدث من 
 

 
 

 8ممكن أن يتأخر  Eذلك يعني أن النشاط .  أيام8 هو E الوقت الفائض لنشاط
أو أن النشاط . ًيوما 36 = 8 + 28 أي يأخذ إنجازه ,)te(املتوقعة أيام زيادة عن املدة 
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 يوضح لنا أنه من 3ض للحدث كذلك الوقت الفائ . أيام عن بدايته 8ممكن أن يتأخر 
تأخر يف هذا  آي و)TE =14( يتأخر احلدث عن الوقت املبكر للحدث أناملستحيل 

 . احلدث يعني تأخر يف املرشوع ككل
  The Critical Path CPMاملسار احلرج 

املسار احلرج هو عبارة عن األنشطة املتالحقة والتي تكون يف جمموعها أطول فرته 
 السابقة يتضح أن األنشطة PERTوبالنظر إىل شبكة . ة وحتى النهايةممكنة من البداي

C→D→Gيف السابق تعرفنا عىل املسار احلرج وذلك .  تكون املسار احلرج هلذا املرشوع
  أسلوبباستخدام ولكن ,األنشطة الالزمة جلميع املسارات املمكنة بجمع فرتات

PERT حتديده يمكننه بالسهولةإ إذن نحسب مجيع املسارات, فإننا ال نحتاج أل . 
عـن موعـدها  كـن تأخريهـا ال يم,مجيع األنشطة التي فائضها يـساوي الـصفر

ولذلك فإن هذه األنشطة هي التـي .  سيؤثر عىل املرشوع بأكمله ذلكال فإنإ واملحدد
 .حتدد املدة املتوقعة إلهناء املرشوع وكذلك املسار احلرج

شطة التي ال يوجد هبا فوائض يف األوقـات يتكون من األن املسار احلرج : قاعدة
) ًأي أن فوائـضها تـساوي أصـفارا(األحداث التي ال يوجد هبـا فـوائض ) . s=0(أي 

 . تكون تقع عىل املسار احلرج
نجـد أن األنـشطة التـي ال يوجـد هبـا  PERTوبتطبيق هذه القاعدة عـىل شـبكة 

 .األنشطةذه احلرج يمر هبولذلك فإن املسار  . Gالنشاط  و,C, Dفوائض هي األنشطة 
وهـذه   .7كذلك  و,4 ,3 ,1كذلك فإن األحداث التي يوجد هبا فوائض هي األحداث 

 . لتكوين املسار احلرجGالنشاط  و,C, Dاألحداث تربط األنشطة 
 فإن األشخاص الـذين يعملـون يف املـرشوع سـتكون عالقـتهم قويـة ًوعموما

ن األحداث ستكون من ختـصص مـدير  أل,بأنشطة معينة وليس هلم عالقة باألحداث
  . PERTحملل شبكة  واملرشوع
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لذلك فإنه باألمهية بمكان االهتامم باألنشطة التي تقع عـىل املـسار احلـرج وجيـب 
 . كرب والرتكيز عليها والتحكم يف أوقاهتا حتى ال يتأخر املرشوع بأكملهأمالحظتها بعناية 
  Dummy Activities األنشطة الومهية
 احلاالت نجد أن أنشطة معينة تشارك بعضها البعض يف بعض األنشطة يف بعض

 :انظر إىل اجلدول التايل. السابقة وليس كلها
 النشاط األنشطة السابقة

T , U, V X 
T , V Y 

 

ويكون  V , U, Tننا ال نستطيع أن نضع حدث واحد ينتهي فيه إيف هذه احلالة ف
أن يتم قبله كنشاط  U ال حيتاج لنشاط Yاط وذلك الن نش.  Y نشاط وX بداية لنشاط

 ًنعطيه صفرا و(Dummy Activity (ويف هذه احلالة جيب أن نضع نشاط ومهي. سابق
الرسم التايل  PERT ويوضع عىل شكل خط متقطع يف شبكة ) te=0 أي أن(من الزمن 

 :يوضح هذه احلالة
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فإنـه بمجـرد أن يقـع  U =9 , V=8 , T =6 أن املـدة املتوقعـة للنـشاط وبافرتاض
 أي أن .قـد اكتمـل  U سيقع مبـارشة إذا كـان النـشاط 6 فإن احلدث )ًمثال( 5احلدث 
  . سيقع متى ما انتهت مجيع األنشطة الثالثة6احلدث 

املـدة حيـث إن و,األنشطة الومهية تعامـل معاملـة األنـشطة العاديـة األخـر 
لصفر فـإن هـذه األنـشطة الومهيـة مـن املـستحيل أن الالزمة إلنجازها دائام يساوي ا

 . تتسبب يف تأخري املرشوع
  Schedule Times جدولة األوقات 

 ,ًمـثال. جيب أن ينتهي بنـاء املـرشوع يف مـدة حمـددة  يف حاالت كثرية يف الواقع
 من بنـاء املقـر االنتهاء و,صاحب الرشكة يريد أن ينتقل إىل املقر اجلديد يف تاريخ معني

   ذلك الوقت يكون باألمهية بمكان يف املثال السابقيف

ترمز للوقت املتأخر املسموح به إلكامل نشاط معني أو حدث معـني  Ts: تعريف
 .بدون تأخري يف املرشوع بأكمله عن التاريخ املحدد له

وهو عبـارة عـن الفـرق بـني الوقـت  )Ts – TL(هو الفائض الثاين  Ss : تعريف
إلكامل نشاط أو حدث معـني بـدون التـأثري عـىل التـاريخ املحـدد املسموح به  املتأخر

املسموح بـه إلكـامل نـشاط أو حـدث معـني بـدون   الوقت املتأخر−لتسليم املرشوع 
 . التأثري عىل التاريخ املحدد الكتامل املرشوع

للحدث األخري يساوي تاريخ التسليم أو التاريخ املقرر أن ينتهـي  Tsلذلك فإن 
لألحداث األخـر ستحـسب بدقـة إذا اسـتخدمنا تـاريخ  Ts مجيع قيم. فيه املرشوع 

التسليم كأساس حلساب األحداث األخر. 
   افرتض أن املرشوع والذي نحن بـصدده مطلـوب لـه أن ينتهـي قبـل اليـومًمثال

هي عبارة  Tsلذلك فإن كل قيم .  إلهنائهًيوما 66واملرشوع كام قدرنا يتطلب فقط  . 75 ـال
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ــام) 9 =66−75وهــي ( 9التــي حــصلنا عليهــا مــن قبــل بعــد إضــافة  TLعــن قــيم    أي
)9 +TL = Ts(  9وكذلك فإن الفوائض الثانية هي عبارة عن الفوائض األوىل بعد إضافة 

 : جلميع األنشطة هي كام ييلTs وكذلك قيم Ssقيم  Ss= s+9)( أي أن
 

 النشاط

Earliest 
Expected 

Completion 
time (TE) 

الوقت املبكر 
 املتوقع

Latest 
Allowable (TL) 
الوقت املتأخر 
 املسموح به

األوقات 
الفائضة 
Slacks 

 (TL – TE) 

Schedule 

time Ts)( 
= TL +9 

Schedule 
(Ss) 

Ss= Ts- 
TE 

A 12 20 8 29 17 
B 20 30 10 39 19 
C 14 14 0 23 9 
D 30 30 0 39 9 
E 40 48 8 57 17 
F 45 48 3 57 12 
G 66 66 0 75 9 
H 36 42 6 51 15 
I 63 66 3 75 12 
J 60 66 6 75 15 

 

نـا بإمكاننـا أن نبـدأ يف اليـوم عـىل أن تفـرس )حدث البداية( 1 للحدث 9القيمة 
 كل تم إذا ما ,75ومع ذلك نستطيع أن نكمل املرشوع قبل اليوم ال  اآلنالتاسع وليس 

 . نشاط حسب املقدر له
 : جلميع األحداثTs ك قيموكذل Ss الشبكة التالية توضح قيم
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  Variable Time Estimate ستخدام األوقات املقدرة ا

املدة التي استخدمناها لكل نشاط يف السابق هي عبارة عن توقع وختمني وليس 
يف بعض . ويف احلقيقة أن األنشطة قد ال تأخذ نفس الفرتة التي افرتضناها. يشء مؤكد

فلكي يكون توقعنا  ,لذلك . أطول أو اقرص من الفرتة املتوقعةًاأخذ وقتاألحيان قد ت
ومن أفضل . فإنه جيب استخدام بعض التوزيعات االحتاملية ,قرب إىل احلقيقةأ

والذي يتناسب استعامله مع طبيعة  ,التوزيعات االحتاملية عىل اإلطالق يف هذا املجال
  .”beta “هو توزيع  ,ط من األنشطةطول الفرتة الزمنية التي يتطلبها إنجاز نشا

 . بدال من تقدير واحد)te(افرتض أننا وضعنا ثالث فرتات لتقدير الزمن الالزم 
  Optimistic estimate التقدير املتفائل −1

 الفرتة الصحيحة التي يأخذها نشاط معني جيب حيث إنقرص فرتة ممكنة, بأوهي 
 . هلذا التقدير)a(بالرمز افرتض إننا رمزنا  % .99أن تكون أطول من هذا التقدير بنسبة 
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 Most likely estimate ًالتقدير األكثر احتامال −2
وهـذا هـو . وهي الفرتة التي تقابل أكرب احتامل ممكـن أن يأخـذه هـذا النـشاط

وليس بالـرضورة املتوسـط  .”Mode“املنوال لتوزيع الفرتات التي يأخذها هذا النشاط 
 .”m“ أننا أسمينا هذا التقدير , افرتض”Mean“احلسايب 
  Pessimistic estimate التقدير املتشائم −3

 الفرتة الصحيحة التـي يأخـذها نـشاط معـني حيث إنفرتة ممكنة, ب وهي أطول
هلـذا  “ b “ افرتض إننا رمزنا بـالرمز  .99%من هذا التقدير بنسبة  قرصأجيب أن تكون 

ه األنسب واألفضل لوصـف املـدة الزمنيـة  خاصية واحدة جعلتلهتوزيع بيتا  .التقدير
نه إذا عرفنـا القـيم الـثالث أهذه اخلاصية هي  .التي يتطلبها إنجاز نشاط من األنشطة

 فإننـا نـستطيع معرفـة) , التقـدير املتـشائماحتامال التقدير األكثر ,أي التقدير املتفائل(
σ2 كذلك التباين, و)te(املدة املتوقعة  املتوسط احلسايب أو

e كام ييلذه الفرتةهل : 
 

a +4m + b 
6 te = 

 

b-a 2) 6 ( σ2
e = 

 

توزيع بيتا خيتلف عن التوزيـع الطبيعـي بأنـه لـيس بالـرضورة متناسـق حـول 
قريـب جـدا مـن التقـدير  ”a“وذلك ألنه بإمكاننا احلصول عىل تقدير متفائل . الوسط
, احـتامالجدا عن التقدير األكثر يكون بعيد  ”b ”والتقدير املتشائم ”m “ احتامالاألكثر 

  ."Skewed distribution" عرف يف اإلحصاء بالتوزيع املنحرفوهذا ي. أو العكس
 :طة حسب توزيع بيتاالشكل التايل يوضح األشكال الثالثة املمكنة لفرتات األنش
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التقدير األكثـر  ,التقدير املتفائل أي(دعنا نستخدم هذه التقديرات الثالث  اآلن
كذلك املتوسـط .  بدال من التقدير األول,يف املشكلة السابقة) , التقدير املتشائماحتامال

σ2والتباين  teاحلسايب أو الفرتة املتوقعة 
e يف فرتة األنشطة. 

σ2والتباين  teاملتوسط احلسايب أو الفرتة املتوقعة  اجلدول التايل يوضح
e  لفـرتات

 :مجيع األنشطة
 

 التباين املدة املتوقعة التقدير املتشائم احتامالالتقدير األكثر  التقدير املتفائل النشاط
A 8 12 16 12 1.78 
B 13 19 31 20 9 
C 8 14 20 14 4 
D 4 16 28 16 16 
E 19 23 57 28 40.11 
F 9 15 21 15 4 
G 24 36 48 36 16 
H 14 22 30 22 7.11 
I 13 18 23 18 2.78 
J 14 24 34 24 11.11 

 
 :فإن Bالتباين للنشاط  و حلساب الوقت املتوقعًمثال

 
13+ 4(19) +31  

= 120/ 6 = 20 
6 te = 

 
31-13 (3)2 =9=  2)6 ( σ2

e = 
 

ــعناها  ــي وض ــثالث الت ــيم ال ــظ أن الق ــل أي(الح ــدير املتفائ ــدير ,التق  التق
ُوضــعت لكــي تتفــق مــع  ,يف اجلــدول الــسابق) , التقــدير املتــشائمًاحــتامالاألكثــر 

ــسابقة ــد التعــويض يف ,القــيم املتوقعــة ال ــإن عن ــذلك ف ــإن القــيم جــاءت (te) ول  ف
 . كالسابق بدون تغيري
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 Project Duration فرتة املرشوع
 هـي ,من أهم األسئلة املطلوب اإلجابة عليها من قبـل املـرشفني عـىل املـرشوع

حديد السؤال هو بنسبة كـم نحـن بالت و.أسئلة تتعلق بالوقت الذي ينتهي فيه املرشوع
 ن املرشوع سينتهي يف وقت أو تاريخ معني? أواثقون ب

بنسبة كم نحن واثقون بأننا سـنكمل املـرشوع : ُويف املثال احلايل ممكن أن نسأل 
 ? 75قبل اليوم الـ 

االنحـراف املعيـاري  و مثـل التبـاين,بإمكاننا إرفـاق مقيـاس لالحتامليـة هـذه
ولكن نحن . ها وذلك مثل التوقيت املبكر لألنشطة أو األحداثلألوقات التي حسبنا

هـو حـدث  و)7حـدث (اآلن بصدد الرتكيز عىل معرفة احتامل وقوع احلدث األخـري 
 . االنتهاء من املرشوع

σ2  :تعريف
E  هـو التبـاين يف فـرتة إكـامل نـشاط مـن األنـشطة أو حـدث مـن

 . األحداث 
 66ُه يتوقع أن يكتمل يف خالل عىل أنرشوع دعنا نقوم بصياغة وقت إمتام امل اآلن

σ2بتباين  وًيوما
E.   جاء من السابق ومن جمموعـة األنـشطة ًيوما 66مع العلم أن تقدير 

 . ًالتي تكون املسار احلرج
 فإن توزيع , متغريات عشوائية3إذا كان فرتة إمتام املرشوع هي عبارة عن جمموع 

 وباسـتخدام . املتغـريات العـشوائية املـستقلةهذه الفرتة عبارة عن جمموع هذه الثالث
نه عند مجـع عـدة متغـريات إ: التي تقول ”Central limit theory “نظرية النزعة املركزية 

, فإن الناتج هو متغري عـشوائي االحتاملية بغض النظر عن توزيعاهتا ,عشوائية مستقلة
 ,عـشوائية املـستقلة هـذهوكلام زاد عدد هذه املتغريات ال. يقرتب من التوزيع الطبيعي

ومتوسط هذا التوزيع هو عبـارة عـن جممـوع . كلام اقرتب الناتج إىل التوزيع الطبيعي
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تباينه هو عبـارة عـن جممـوع  و,)أي فرتات األنشطة(متوسطات املتغريات العشوائية 
 . تباينات هذه املتغريات العشوائية

 :لذلك فإن 
 ) كام يف السابق( ًيوما 66 = 36+16 +14= متوسط املدة التي يأخذها املرشوع 

σ2 وتباينه يكون
e = 16 + 16 + 4 = 36 ًيوما  

  يوم6 = 36= واالنحراف املعياري 
 احتامل ولذلك فإنه من املمكن أن نتصور املدة التي يأخذها إكامل املرشوع

 :  التايلالحتاميلا كام يف الشكل ًيوما 75اكتامل يف أو قبل املدة املقررة وهي 
  

 

 فإنه جيب استخدام التوزيع الطبيعـي ًيوما 75وحلساب احتامل إكامل املرشوع يف 
 .)1= انحراف معياري  وصفر= أي بمتوسط (املعياري 

والسؤال هو ما هو االحتامل بان نأخذ عينة عشوائية من جمتمع طبيعي معيـاري 
  ? 75 وتكون هذه العينة اقل من أو يساوي ,6 وانحراف معياري 66بمتوسط 

لتحويلـه إىل متغـري ( zوللوصول للجواب فإنه أوال جيب احلـصول عـىل قيمـة 
 .)عشوائي معياري طبيعي
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 = z االنحراف املعياري   املدة الالزمة إلكامل املرشوع−املدة املقررة للتسليم 

 

 

66 − 75 = 1.5 
6 

z = 

وبـالرجوع إىل .  فـوق املتوسـط1.5ابل انحـراف معيـاري  تقًيوما 75لذلك فإن 
ــي ــاري التجميع ــي املعي ــع الطبيع ــدول التوزي  Cumulative Standard Normal( ج

Distribution(  أن يكتمـل احتاملأي أن  . 0.9332 احتامل تقابل 1.5فإننا نجد أن القيمة 
 66 إلكـامل املـرشوع هـو  وباعتبار أن الفرتة املتوقعة,%93 = 75 ـاملرشوع قبل اليوم ال

 )G-D-Cأي (ُ حدد بواسطة األنشطة التي تقع عىل املسار احلرج ًيوما
أن ذلك قد ال إال , ًيوما 66مع إننا افرتضنا أن الفرتة املتوقعة إلكامل املرشوع هي 

 خاصة أن بعض املسارات األخر قد يأخذ وقت أطـول مـن ,حيدد الوقت الصحيح
 . ر احلرج قد يكتمل يف وقت اقلاملسار احلرج أو أن املسا

 .ًيوما 43 من أكثر وقتا A-E-Iحسب احتامل أن يأخذ املسار ا
  Event Occurrence Times أوقات وقوع احلدث 

لوقوع احلدث األخري, وخاصـة  TE فرتة إكامل املرشوع هي تعادل الوقت املبكر
σ2وبإمكاننا قياس التباين.  للحدث األول بدأ من الصفرTEالن 

E املرافق للوقت املبكر 
TE  وسنستخدم تباين فرتة النشاط . لكل حدثσ2e للحصول عىل تباين احلدث σ2E.  

σ2( فـإن التبـاين يف وقـوع احلـدث ,فلكل حدث معني
E (=   التبـاين)σ2

E (  للحـدث
σ2 (التباين + السابق له مبارشة 

e(لفرتة النشاط الذي يربط بني هذين احلدثني . 
 : ًمثالف

σ2 ن للحدث األولالتباي
E = 0,حسب التعريف  
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σ2 التباين للحدث الثاين
E=  تبـاين النـشاط الـذي يـربط + تباين احلدث األول

  A (= 0 + 1.78 = 1.78أي تباين النشاط ( 1 باحلدث 2احلدث 
  أيام4 = 4 + 0 = 3كذلك احلدث 
وهـم  4 قليال, حيث يوجد نشاطني سـابقني للحـدث أصعب ,4ولكن احلدث 

D, B فإنه جيب معرفة أي مـن النـشاطني هـو الـذي حـدد  وملعرفة التباين هلذا احلدث
   ?4 للحدث ًيوما TE  =30 وقت مبكر

 .ًيوما 30 = 16 + 14 هي عبارة عن مجع TE  =30وذلك الن  D  إنه النشاط
 :التالية توضح التباين لكل األحداث  PERTشبكة 

 

 
 

لذلك فعند حساب التباين هلذا احلدث فإننـا نجمـع  . 3وهو عن طريق احلدث 
 .ًيوما 20 = 16 + 4= تباين النشاط  + 3تباين احلدث 
 يكـون يتبـع التوزيـع الطبيعـي بمتوسـط 4 وقوع احلدث احتامل عىل أنويفرس 

 .ًيوما 20, وتباين ًيوما 30 يساوي )TE(حسايب 
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وحلـساب ذلـك  . 35 قبـل اليـوم 4 أن يقع احلـدث احتاملومن املمكن حساب 
 . zفإننا أوال نستخرج قيمة 

 

30 − 35  
.121 =  

20 
z = 

 

 : بإمكاننا إجياد احتامل أن,وبالرجوع إىل جدول التوزيع الطبيعي التجميعي
 z ≤ 1.12  

 ومالحظـة أن ,وهكذا ممكن أن نكمل حساب التباين جلميع األحـداث الباقيـة
جيب أن يساوي التبـاين اخلـاص بـالفرتة املتوقعـة إلهنـاء ) 7(ألخري التباين للحدث ا
 .املرشوع بأكمله

  Activity-Completion Times أوقات إمتام النشاط
 : والقاعدة هي كالتايل,بإمكاننا أيضا حساب التباين لكل نشاط عىل حدة

σ2(تباين 
E( التبـاين =  نشاط معـنيσ2

E  التبـاين+ للحـدث الـسابق σ2
e ة لفـرت

 . النشاط نفسه
 : والتباين إلكامل األنشطة )TE( اجلدول التايل يوضح الوقت املتوقع

 Earliest Expected Completion time الوقت املبكر املتوقع النشاط

(TE) 
Varianceالتباين 

σ2
E 

A 12 1.78 
B 20 9 
C 14 4 
D 30 20 
E 40 41.89 
F 45 24 
G 66 36 
H 36 11.11 
I 63 26.78 
J 60 22.22 
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 CPMتقييم الربامج ومراجعتها وطريقة املسار احلرج  مسائل حملولة عىل أسلوب
رض أرشكـة املنتجعـات الوطنيـة قامـت بـرشاء )  ختطيط منشآت سـياحية( −1

أشجار ومالعب أطفـال  وإلقامة اسرتاحات طبيعية بمدينة الرياض 2كم 16مساحتها 
تـسويتها  والالزمـة لتخطـيط األرضكانـت األنـشطة  ومائيـة وومسطحات خرضاء

 :بناءها يتطلب إنجاز األنشطة التالية وزراعتها وتشجريها ووتقسيمها
 

 )predecessor activities(النشاط السابق  )Activity(النشاط 
A ال يوجد 
B ال يوجد 
C A 

D A 

E A,B 

F B,A 

G C,E 

H D,G 

I E 
K F 

 
  .املطلوب رسم شجرة بريت فقط

 هـي كـام هـو عـىل) te(إذا كانت األوقات املتوقع ) ختطيط أحداث املرشوع( −2
 والفـوائض) TL(واملتـأخر ) TE(الوقت املبكر  املطلوب استخراج. شبكة بريت التالية

)Slacks ( ألحداث املرشوع واستخراج املسار احلرج)CPM :( 
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حد املشاريع هي اإلحداث أل وإذا كانت األوقات املتوقعة والتباين لألنشطة −3
  :كالتايل

 
 :املطلوب
 ?) يوم أو اقل14( ًيوما 14حساب احتامل أن ينتهي املرشوع يف خالل   )أ  
 ?)  أيام أو اقل10( أيام 10احتامل أن ينتهي املرشوع يف خالل  )ب

  أيام?10 إىل 5 يف مدة ترتاوح بني D احتامل أن ينتهي النشاط )ـج 
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  أيام?10 يف خالل D احتامل أن ينتهي النشاط) د 

شاملة األوقات املتوقعة والتباين لألنشطة  PERT − خارطة–إذا كانت شبكة  −4
 :هي كالتايل

 

 
 

 :املطلوب 
 يوم? 46حساب احتامل أن ينتهي املرشوع يف فرتة ال تقل عن )  أ 

  يوم?86 حساب احتامل أن ينتهي املرشوع يف فرتة ال تزيد عن )ب

 ?ًيوما 40يف فرتة ال تزيد عن  Gحساب احتامل أن يبدأ النشاط ) جـ

 ?ًيوما 50 إىل 30يف فرتة ترتاوح بني  Gحساب احتامل أن يبدأ النشاط )  د
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 األنشطة السابقة ملرشوع تسويق منتج هي كالتايل وإذا كانت األنشطة −5
 (Activities)  النشاط (Predecessors)األنشطة السابقة 

 تدريب العامل:  A ال يوجد
 رشاء اآلالت:  B ال يوجد

A , B C  : 1(إنتاج املادة( 
B D  : 2(إنتاج املادة( 
D E  : 2(اختبار املادة( 

C, E F  : 2  ,1(مزج املادتني( 
 

 :من بني الرسوم التالية PERTواملطلوب اختيار الرسم الصحيح لشبكة 
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 :اجلزيرة هي كالتايل بقة ملرشوعاألنشطة السا وإذا كانت األنشطة −6
 

 (Activities)  النشاط Predecessorsاألنشطة السابقة 
 تدريب العامل:  A ال يوجد
 رشاء اآلالت:  B ال يوجد

B C  : 1(إنتاج املادة( 
A D  : 2(إنتاج املادة( 

D,B E  : 2(اختبار املادة( 
 

 : الرسوم التاليةمن بني PERTواملطلوب اختيار الرسم الصحيح لشبكة 
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 : ملرشوع العقار هي كالتايلPERTإذا كانت شبكة بريت  −7
 

 
 

 CPM املسار احلرج ب اختيار األنشطة التي تقع عىلاملطلو
 
a) A, ,Dummy,D 
 
b) A,Dummy,E 
 
c) B,C,D 
 
d) B,C,E 
 
e) A,Dummy, C,B 
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 ألســابيع ملــرشوعإذا كانــت األنــشطة والفــرتات املتوقعــة با.إدارة مــشاريع −8
 :اجلزيرة هي كالتايل

     )b(املتشائم  )m(األكثر احتامال  )a(املتفائل  النشاط    te الفرتات املتوقعة
A 1 3 3.5 2.75    
B 0.5 2 3.5 2    
C 3 4 8 4.5    
D 3 5 10 5.5    
E 4 5 9 5.5    
F 3 3.5 4 3.5    

 :لسابق وبالرسم املرفق املطلوبباالستعانة باجلدول ا: يتآلااملطلوب 

 
 لألنشطة وحتديد املسار احلرج? و حساب الوقت املبكر واملتأخر لألحداث)  أ  

 ?ً أسبوعا15 إىل 10 حساب احتامل أن ينتهي املرشوع يف فرتة ترتاوح بني )ب
 ?)أو أكثر بوعا أس14أي ( أسبوع 14 احتامل أن ينتهي املرشوع يف فرتة ال تقل عن )ـج
  أسابيع? 3يف مدة ال تزيد عن  dاحتامل أن يبدأ النشاط   )  د
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  احلاسب باستخدامCPM وPertحل مشكلة 
 )Excel (إكسل  باستخدامCPM وPertحل مشاكل 

 ملخص املشكلة يف اجلدول وبرشكة سدير السابقة املشكلة اخلاصة هنا نسرتجع
 :بالتفصيل Pert حلها باستخدام شبكة التاليتني والتي تم )PERT(خريطة بريت و

 

 املدة املتوقعة األنشطة السابقة النشاط
Expected duration (te) 

A 12 ال يوجد 
B 20 ال يوجد 
C 14 ال يوجد 
D C 16 
E A 28 
F D, B 15 
G D, B 36 
H C 22 
I E, F 18 
J H 24 
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سار احلرج والوقت املتوقع لالنتهاء باستخدام حتديد امل وواملطلوب حل املشكلة
 ).EXCEL (إكسلبرنامج 

 :يتعني علينا إتباع اخلطوات التالية لتسهيل عملية احلل حلل املشكلة
بالـشكل ) PERT(وضع جـدول بـريت  و)EXCEL (إكسلاالنتقال إىل برنامج 

 :التايل
 .لصفهذا ا اختيار صف وتسميته األحداث ووضع أرقام هذه األحداث يف •
 .كل خلية من اخلاليا متثل الوقت املبكر لبداية احلدث •
 .1التي متثل احلدث رقم  ويف اخللية األوىل) 0(نبدأ بوضع القيمة صفر  •
نتائج الوقت املبكـر لكـل  و ستكون اخلاليا التي خيرج فيها قيمD9:G9اخلاليا  •
شكلة وهذا سيكون هو املطلوب من الربامج التوصل إليه وسيكون شـكل املـ. حدث

 : كالتايل) EXCEL (إكسليف برنامج 
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األنـشطة يف  والعالقة بـني األحـداث و)PERT(شبكة بريت  بعد ذلك ندخل •
 عىل 15األحداث عىل الصف  وBبوضع األنشطة عىل العمود ) EXCEL (إكسلجدول 

 .سبيل املثال
بمنحنـى أو خـط يـصل بـني ) PERT( األنشطة متثل يف شبكة بريت حيث إن •
بحيـث نه هنا ستوضع هـذه العالقـة يف الـصفوف إاحلدث الالحق ف ولسابقاحلدث ا

 .لكل نشاط صف واحديكون 
يوضـع  ومقابل احلـدث الـذي يبـدأ بـه) 1−(كل نشاط سيوضع إمامه الرقم  •

كـام يف الـشكل ) 0(أمام احلدث الذي ينتهي فيه وما عد ذلك نضع القيمة ) 1(أمامه 
 :التايل

 

 

 
 

لكل نشاط أمامه يف العمود عـىل ) te(و املدة املتوقعة بعد ذلك ندخل الوقت أ •
 ) .L16:L25(كون يف اخلاليا تو . L  يف العمودسبيل املثال
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عىل سبيل املثال يمكن أن نضع اخلاليا اخلاصة بالوقـت املتـأخر  Jويف العمود  •
 :ويكـون حـسب املعادلـة التاليـة). J16:J25( املسموح به لكـل نـشاط أي يف اخلاليـا

sumproduct($c$9:$I$9,c16:I16) مـع  .حلساب الوقت املتأخر املسموح به لكل نـشاط
 لتثبيـت هـذه 9وضع بـني اإلشـارات إىل الـصف رقـم ) $(مالحظة أن رمز الدوالر 

وهـذه التعبئـة سنـستخدمها يف نـسخ . اخلاليا وعدم حترك اإلشارة إليها عنـد التعبئـة
رقم حيث نبدأ باخللية. الدالة إىل اخلاليا األخر J16 ثم نـسحب اخلليـة مـن الزاويـة 

 . خر خليةآالسفىل اليرس مع استمرار الضغط عىل املاوس حتى نصل إىل 

 وهكـذا J16-L16 نضع الفوائض وهي عبارة عن ناتج طرح قيم Mيف العمود  •
 . يف نفس العموداألخربالنسبة للعنارص 

أي أن ) =<( نقوم بإدخال عالمات األكرب مـن أو يـساوي Kويف العمود رقم  •
كـون ي و.اوي املدة املتوقعة لكل نـشاطكرب من أو يسأ ًالوقت املتأخر املسموح به دائام

 : هذه اخلطوة كالتايلعنداحلل 
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  عبـارة عـنهـيوبعد ذلك نحدد اخللية اخلاصة باملدة املتوقع للمـرشوع ككـل 
فسها القيمـة  وهي نH11 ًمثالونضعها يف اخللية  املتأخر للحدث األخري والوقت املبكر

 ). (I9 القيمة H11ولذلك نضع يف اخللية  .I9التي تكون يف اخللية 
 : ثم ادخل املعطيات التاليةTools يف قائمة أدوات Solverاالنتقال إىل 

 . H11ضع  set target cellيف خانة اخللية اهلدف 
 . أي اقل مدة متوقعةmin نضع equal toيف خانة 

 . D9:I9نضع  by changingتغيريها يف خانة اخلاليا التي يتم 
 . وكذلك القيدD9:I9>=0 نضع القيد subject toويف خانة القيود 

 J16:J25>=L16:L25 . 
 Assume Linear Model نضع افرتاض نموذج خطي Optionsويف خانة اخليارات 

 : كاآليتSolverويكون شكل نافذة 
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احلل وفيهـا يظهـر أن األوقـات  نصل إىل Ok ثم موافق Solveثم بالنقر عىل حل 
 :املتأخرة املسموح هبا لكل حدث هي كام ييل

TL(1)=0,TL(2)=20,TL(3)=14,TL(4)=30,TL(5)=48,TL(6)=42,TL(7)=66 
 

 
 

 QSB باستخدام برنامج CPM وPertحل مشاكل 
 : كام ييلQSBيمكن حل مشكلة رشكة سدير السابقة باستخدام برنامج 

ثم اختيار ) programs(يف النوافذ نذهب إىل الربامج ) Start(بدأ إ من قائمة :ًأوال
 وبعد ذلك ختـرج لنـا قائمـة طويلـة بتطبيقـات الربنـامج ونختـار منهـا SQBبرنامج 

)Pert/cpm (ثم خترج لنا نافذة الربنامج كام يف الشكل التايل:  
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معلومـات ويـتم كتابـة  "مشكلة جديدة" بعد ذلك يتم النقر عىل األيقونة 
 :املشكلة كام يف الشكل التايل

 

   
  عيــة املــشكلةون و هــي عــدد األنــشطةNumber of activitiesمــع العلــم بــأن 

)Problem type (حمددة  هي)Deterministic(حقل البيانات  و)Data Field ( هـو الوقـت
ـــات) Normal Time(الطبيعـــي  ـــدخل هبـــا البيان ـــي ن ـــة الت ـــنام وضـــعنا اهليئ   بي

)Data Entry Format ( عىل شكل جدول)Spreadsheet .( وبعد ذلـك ختـرج لنـا نافـذة
 :إدخال البيانات كام هي يف الشكل التايل
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اسـم النـشاط هـو  و)Activity Number(ن رقـم النـشاط هـو أمع العلم أيضا بـ
)Activity name(األنشطة السابقة مبارشة هي  و)Immediate Predecessor(يتم وضع  و

وبعـد االنتهـاء مـن إدخـال  .نهام إذا كانت األنشطة السابقة أكثر من واحـدفواصل بي
  ).Solve and Analyze(البيانات بالكامل نقوم بحل املشكلة من قائمة 

 :التالية يف الصفحة نافذة احلل وبعد ذلك خترج لنا
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هـي ) CPM(ونالحظ من احلل السابق أن األنشطة التي تقع عىل املـسار احلـرج 
أن األوقـات املبكـرة  و)On Critical Path(كـام يظهـر مـن العـامود ) c,d,g(طة األنـش

كذلك الوقت املتوقـع  و)Earliest Start(هي القيم املوجودة يف العامود ) TE(لألنشطة 
هي نفسها نفـس النتـائج التـي حتـصلنا  و)Project Completion Time(النتهاء املرشوع 

 ) . PERT(ت طريقة بري عليها من قبل باستخدام
) PERT(كذلك يمكن االطالع عـىل نتـائج احلـل الـسابق عـىل خارطـة بـريت 

 : التالية
 

 
 

الوقت املتأخر لكـل  ووكذلك يمكن االطالع عىل الرسم اخلاص بالوقت املبكر
 :نشاط من األنشطة السابقة كام يف الشكل التايل
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 باسـتخدام كذلك يمكن احلـصول عـىل العديـد مـن النتـائج املهمـة األخـر
رسـم شـبكة  و)PERT( احلصول عـىل جـدول تكـاليف مـشكلة بـريت مثلالربنامج 

كذلك املحاكاة  و)Probabilities(حتليل االحتامالت  و)PERT(التكاليف ملشكلة بريت 
)Simulation.( 
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 CPM تقييم الربامج ومراجعتها وطريقة املسار احلرج مسائلحلول 
 

1−  

 
 

 
2− 

 
 A, D, Gهو املسار احلرج 
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3−  
 ?) يوم أو اقل14( ًيوما 14 حساب احتامل أن ينتهي املرشوع يف خالل )أ

 
 x- µ 14-12.5 1.5 Z=
σ = √1.96 = 1.4 = = ومن اجلدول 1.07 0.3577 

P(x ≤ 14) =0.5+0.3577 =0.8577 
 

 ?)  أيام أو اقل10( أيام 10احتامل أن ينتهي املرشوع يف خالل  )ب

 
 x- µ 10-12.5 2.5 Z= 
σ 

= 
√1.96 

= 
1.4 

 0.4833 =  ومن اجلدول 1.79- =

P(x ≤ 10) = 0.5 − 0.4833 = 0.017 

 
  أيام?10 إىل 5 يف مدة ترتاوح بني D احتامل أن ينتهي النشاط )ج

 
 X1- µ 5 - 7.5 -2.5 Z1= 
σ = √0.8 = 0.894 =  0.4974 =  ومن اجلدول 2.80-

 
 - µ 2X - 7.510 2.5 Z2= σ = √0.8 = 0.894 =  0.4974 =  ومن اجلدول 2.80

P(5 ≤x ≤ 1) = 0.4974  + 0.4974 = 0.99 
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  أيام?10 يف خالل D احتامل أن ينتهي النشاط )د

 :االحتامل هو 
 X- µ 10 - 7.5 2.5 Z= 
σ 

= 
√0.8 

=
0.894 

=  0.4974 = ومن اجلدول 2.80

P(x ≤ 10) =0.5 + 0.4974=0.9974 
 

 
 

4− 
 يوم? 46حساب احتامل أن ينتهي املرشوع يف فرتة ال تقل عن ) أ

 x - µ 
 σ Z= 

46-66 = -.3.33 36 Z= 

 
 
 
 

 p=0.499من اجلدول 

  االحتامل0.999=0.5+0.499=
 

  يوم?86 حساب احتامل أن ينتهي املرشوع يف فرتة ال تزيد عن )ب
x - µ  
σ Z= 

86-66 = +.3.33 36 Z= 
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 p=0.499من اجلدول 

  االحتامل0.999=0.5+0.499=
 

 
 
 

 ?ًيوما 40يف فرتة ال تزيد عن  Gحساب احتامل أن يبدأ النشاط ) جـ
 

 
 x - µ 
 σ Z= 

40−30 
= + 2.24 

20 Z= 

 p=0.487من اجلدول 

  االحتامل0.987=0.5+0.487=
 
 

 
 

 

 ?ًيوما 50 إىل 30يف فرتة ترتاوح بني  Gاط حساب احتامل أن يبدأ النش) د
 

 x - µ 
 σ 

Z= 

50−30 = + 4.47 
20 Z1= 
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x - µ  
σ 
 

Z= 

30-30 
=0 

20 Z2= 

 p=0.499من اجلدول 

  االحتامل0.5 =0+0.499=
 

5− 

 
6−  

 
7−  
 

b) A,Dummy,E 
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8− 
 الفرتات املتوقعة

املتفائل  النشاط
)a( 

كثر احتامال األ
)m( 

املتشائم 
)b( 

te σ2 TE TL 

A 1 3 3.5 2.75 0.17 2.75 2.75 
B 0.5 2 3.5 2 0.25 2 6.25 
C 3 4 8 4.5 0.69 7.25 11.75 
D 3 5 10 5.5 1.36 7.5 11.75 
E 4 5 9 5.5 0.69 8.25 8.25 
F 3 3.5 4 3.5 0.027 11.75 11.75 

  
  

  
  

 A,E,F املسار احلرج  )أ

  أسبوعا?15 إىل 10 حساب احتامل أن ينتهي املرشوع يف فرتة ترتاوح بني )ب
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 x- µ 10-11.75 1.75

Z1= σ = √0.887 = 0.942 =  من  1.86-
0.4686 = اجلدول

   
 x- 
µ 15-11.75 3.25 

Z2= 
σ

= 
√0.887

= 
0.942 

= 3.45 
 من 
 اجلدول

= 
0.4999 

 
P(10 ≤x ≤ 5)= 0.4686+0.4999 = 0.9686 

 
 ?)أو أكثر  أسبوعا14أي ( أسبوع 14 أن ينتهي املرشوع يف فرتة ال تقل عن  احتامل)ج

 
 x- µ 14-11.75 2.25

Z=
σ

= √0.887 = 0.942 = 2.38
 من 
0.4916 = اجلدول

P (14 ≤x) =0.5- 0.4916=0.0084 
  يوم 11احتامل أن ينتهي املرشوع خالل 

 
0.22=0.5-0.288 

  أسابيع? 3يف مدة ال تزيد عن  d احتامل أن يبدأ النشاط )د

 
 x- µ 3-2 Z= 
σ

= 0.125 = ∞ =0.4999 +0.5 = 0.9999 
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א
  إنجليزي− عريب: ًأوال

  
  

  
  

 Hardware حلاسب اآليلا أجزاء

 Totals اإلمجايل 

 Equipment Selection عداتاختيار امل

 Quantitative Methods األساليب الكمية

 Powers Or Exponentiation األسس 

 Shadow Prices أسعار الظل

 Program Evaluation And Review Technique أسلوب تقييم الربامج ومراجعتها
PERT 

 Slacks إضافة الفوائض 

 Jobs األعامل 

 Optimized Production أمثلية اإلنتاج

 Predecessor Activities األنشطة السابقة

 Dummy Activities األنشطة الومهية 



 ثبت املصطلحات
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 Systems األنظمة

 Stochastic األنظمة االحتاملية

 Reasoning أنظمة التحليل 

 Expert Systems أنظمة اخلرباء 

 FMS Flexible Manufacturing Systems األنظمة الصناعية املرنة 

 DSS أو Decision Support Systems أنظمة القرارات املساعدة

 Natural Language Systems أنظمة اللغة الطبيعية 

 Ctivity Completion Times أوقات إمتام النشاط

 Interarrival Times وقات الفاصلةاأل

 Event Occurrence Times أوقات وقوع احلدث 

 FCFS أو First Come First Served األول يف الوصول األول يف اخلدمة
  

  
 Integer Programming غري الكرسية برجمة األعداد الصحيحة أو

 Parametric Programming الربجمة الربامرتية 

 Linear Programming خلطيةالربجمة ا

 Dynamic Programming الربجمة الديناميكية

 Mathematical Programming الربجمة الرياضية

 Goal Programming برجمة اهلدف 

 Nonlinear Programming الربجمة غري اخلطية

 Malti Objectives برجمة متعددة األهداف 

 Quadratic Programming الربجمة من الدرجة الثانية



 ثبت املصطلحات

  
  
  
  
  
  
  
 

219

 Primal برنامج أويل 
  

  
 Most Attractive Corner حتديد أعظم زاوية جذابة

 Robots Control التحكم اآليل

 Degeneracy التحلل

 Sensitivity Analysis حتليل احلساسية 

 Network Analysis حتليل الشبكات

 Quantitative Analysis التحليل الكمي 

 Facility Planning اتختطيط اخلدم

 Duality الثنائية  التطابقية أو

 Computer Aided Design اوCAD تطبيقات الكمبيوتر يف التصميم

تطبيقات الكمبيوتر يف الصناعة أو 
 التطبيقات الصناعية بواسطة الكمبيوتر

Computer –Aided Manufacturing 

 Maximization تعظيم

 Differentiation التفاضل

 Most Likely Estimate التقدير األكثر احتامال

 Pessimistic Estimate التقدير املتشائم 



 ثبت املصطلحات
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 Optimistic Estimate التقدير املتفائل

 Artificial Intelligence االصطناعي  الذكاء تقنية

 Group Technology Gt تقنية املجموعات

 Flexibility تقنية املرونة

 Optimized Production Technology OPT  اإلنتاجأمثليةتقنية 

 Integration التكامل

 Shipping Cost تكلفة النقل

 Exponential Distribution التوزيع اآليس 

 Intelligent Scheduling And Information System التوزيع الذكي ونظام املعلومات

 Plant Scheduling العامل  أوجهزةاأل توزيع العمل عىل

 Skewed Distribution التوزيع املنحرف

 Memoryless Distribution توزيع ذو خاصية عدم التذكر 
  

  
 Constant الثابت 

  

  
 Initial Simplex Tableau ا لسمبلكس ا البتدائي  جدول

 Cumulative Standard Normal لتجميعيا ا ملعياري التوزيع الطبيعي جدول
Distribution 

 Transportation Tableau لنقلجدول ا

 Schedule Times جدولة األوقات

 Quailty جودة
  



 ثبت املصطلحات
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 State حالة

 Capacity Of Queue حجم الصف

 Feasible Solution احللول املمكنة

 Multiple Optimal Solutions حلول متعددة مثىل 
  

  
 Programming Languages اخلاص بالربجمة 
 Transportation Algorithm النقلخطوات طريقة 

 Dijkstra’s Algorithm خوارزمية دجكسرتا 
  

  
 Objective Function دالة اهلدف

 Minimization دالة تصغريية 
  

 
 Unit Profit ربحية الوحدة الواحدة

  



 ثبت املصطلحات
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 Clock Time توقيت ساعة

 Chain السلسلة
  

  
 Pivot Row صف املحور

 Just-in-Time تهالصنع يف وق

 Constraints صياغة القيود

 Formulation صياغة املشكلة رياضيا
  

  
 Minimum Cost Technique طريقة أقل تكلفة

 Branch – And – Bond Methods طريقة التفرع

 Modi Modified Distribution Methods طريقة التوزيع املعدلة

 Simplex Methods طريقة احلل البياين 

 Critical Path Method CPM طريقة الركن الشاميل الغريب

 Simplex Methods طريقة السمبلكس
 

 Critical Path Method (CPM) طريقة املسار احلرج

 Gemory Methods طريقة قومري

 Hungarian Method طريقة هانغاريان

 Demands الطلب 

  



 ثبت املصطلحات

  
  
  
  
  
  
  
 

223

  

  
 Number Of Services عدد نقاط اخلدمة

 Arrivals الزبائنوصول عدد 

 Supplies العرض 

 Statistics علم اإلحصاء

 Management Science علم اإلدارة

 Decision Science علم القرار

 Operations Research علم بحوث العمليات

 Service Process عملية اخلدمة

 Arrival Process عملية الوصول

 Pivot Column عمود املحور
  

  
 Idle فارغ

 Project Duration فرتة املرشوع
  

  
 Declarative Rule القوانني املعلنة



 ثبت املصطلحات
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 Non Negative Constraints قيد عدم السلبية
  

 
 Improvement Row كسب الوحدة الواحدة

 Shipping Allocation الكمية املنقولة
  

  
 Infinite الهنائي

 Logarithm اللوغاريتامت
  

 מ 
 Temporary مؤقتة

 Inference Engine ماكينة االستدالل 

 Multiple Objectives متعدد األهداف 

 Multi-Objective متعددة األهداف 

 Slack Variable متغري فائض

 Variable Mix املتغريات احلرة القيمة

 Surplus Variables املتغريات الزائدة

 Artificial Variables املتغريات الصناعية 

 Slack Variables املتغريات الفائضة

 Nonmix Variables املتغريات غري الداخلة يف احلل 

 Feasible Solution جمال احلل املمكن 

 Simulation املحاكاة



 ثبت املصطلحات
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 Determinates املحددات

 Deterministic حمددة

 Duration املدة

 Service Time مدة اخلدمة لكل زبون

 Expected Duration وقعةاملدة املت

 Destinations مراكز التوزيع

 CPM( Critical Path(املسار احلرج 

 Paths املسارات أو الطرق 

 Shortest Path Problems مشاكل الطريق األقرص

 Zero-One-Problems املشاكل ذوات القيمتني

 Unbound Feasible Solutions املشاكل غري املقيدة

 Subject To يد بـمرشوط أو مق

 Pure Integer Programming Problem مشكلة الربجمة الصحيحة الصافية 

 Mixed Integer Programming Problem مشكلة الربجمة الصحيحة املختلطة 

 Assignment Problem مشكلة التعيني أو التخصيص

 Dual Problem املشكلة املرافقة

 Transportation Problem مشكلة النقل



 ثبت املصطلحات

 

226

 Knapsack Problem مشكلة حقيبة الظهر

 Sources املصادر

 Matrixes املصفوفات

 Recursive Equation معادلة الرتاجع 

 Gauss Jordan معادلةقس جوردن 

 Exchange Coefficient معامل التغيري

 Exchange Ratio معدل التغيري

 Arrival Rate معدل الوصول 

 Interarrival Rate ات الفاصلةمعدل أو متوسط األوق
  

  
 Solution Values نتائج احلل

 Activity النشاط

 Service Discipline نظام اخلدمة

 Kan Ban System نظام كان بان

 Continues System نظام متصل

 Discrete System نظام متقطع

 Queuing Theory الصفوف(نظرية االنتظار

 Central Limit Theory  نظرية النزعة املركزية

 Flexible Manufacturing System نظم الصناعة املرنة 

 Decision Support System نظم القرارات املساند 

 MIS Management Information System نظم املعلومات اإلدارية 



 ثبت املصطلحات
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 Dummy Points نقاط ومهية

 Dummy Supply Point نقطة عرض ومهي

 Network Models نامذج الشبكات 

 Queuing Models نامذج الصفوف

 Discrete Event Simulation نامذج املحاكاة املتقطعة

 Inventory Models نامذج املخزون

 Static Simulation Model نموذج حماكاة ثابت 

 Dynamic Simulation Model نموذج حماكاة ديناميكي

 Monte Carlo Simulation نموذج مونتي كارلو 

 Permanent هنائي 

 Limits النهايات
  

  
 User Interface املستخدم  واجهة

 Earliest Expected Time الوقت املبكر املتوقع 

 Earliest Expected Completion Time TE  لالنتهاءالوقت املبكر املتوقع

 Latest Allowable Time الوقت املتأخر املسموح به

 Expected Time Of Completion نتهاءلال الوقت املتوقع



 ثبت املصطلحات
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 عريب −إنجليزي : ًثانيا
 

                       

A 
 Activity النشاط

 Activity Completion Times أوقات إمتام النشاط

 Arrival Process عملية الوصول

 Arrival Rate معدل الوصول 

 Arrivals عدد الزبائن

 Artificial Intelligence الذكاء االصطناعي 

 Artificial Variables ناعية طصاملتغريات اال

 Assignment Problem مشكلة التعيني أو التخصيص
 

                       

B 
 Branch – And – Bound Methods باستخدام طريقة التفرع 

 
                       

C 
 Computer Aided Design اوCAD التعليم بمساعدة احلاسب

 Capacity Of Queue حجم الصف

 Central Limit Theory نظرية النزعة املركزية 

 Chain السلسلة

 Clock Time ساعة توقيت

 Computer –Aided Manufacturing  التصنيع بمساعدة احلاسب

 Constant الثابت 



 ثبت املصطلحات
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 Constraints صياغة القيود

 Continues System نظام متصل

 Critical Path رجاملسار احل

 Critical Path Method CPM طريقة املسار احلرج
 Cumulative Normal Distribution لتجميعيا ي ا ملعياري  لتوزيع الطبيعل اجدو

Standard 
                       

D 
 Decision Science علم القرار

 Decision Support Systems(DSS) نظم دعم اختاذ القرار

 Declarative Rule وانني املعلنةالق

 Degeneracy التحلل

 Demands الطلب 

 Destinations مراكز التوزيع

 Determinates املحددات

 Deterministic حمددة

 Differentiation التفاضل

 Dijkstra’s Algorithm خوارزمية دجكسرتا 

 Discrete Event Simulation نامذج املحاكاة املتقطعة



 ثبت املصطلحات
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 Discrete System ظام متقطعن

 Dual Problem املشكلة املرافقة

 Duality التطابقية أوالثنائية 

 Dummy Activities األنشطة الومهية 

 Dummy Points نقاط ومهية

 Dummy Supply Point عرض ومهي

 Duration املدة

 Dynamic Programming الربجمة الديناميكية

 Dynamic Simulation Model نموذج حماكاة ديناميكي
                       

E 
 Earliest Expected Completion Time  لالنتهاءالوقت املبكر املتوقع

TE 

 Equipment Selection اختيار األدوات

 Event Occurrence Times أوقات وقوع احلدث 

 Exchange Coefficient معامل التغيري

 Exchange Ratio معدل التغيري

 Expected Duration املدة املتوقعة

 Expected Time Of Completion الوقت املتوقع لالنتهاء

 Expert Systems أنظمة اخلرباء 

 Exponential Distribution التوزيع اآليس 

  



 ثبت املصطلحات

  
  
  
  
  
  
  
 

231

                       

F 
 Facility Planning ختطيط اخلدمات

 Feasible Solution جمال احلل املمكن 

 FCFS أو First Come First Served األول يف الوصول األول يف اخلدمة

 Flexibility تقنية املرونة

 Flexible Manufacturing System نظم الصناعة املرنة 

 Fms Flexible Manufacturing Systems األنظمة الصناعية املرنة 

 Formulation صياغة املشكلة رياضيا
                       

G 
 Gauss Jordan قس جوردن  معادلة

 Gemory Methods طريقة قومري 

 Goal Programming برجمة اهلدف 

 Graphical Solution Methods طريقة احلل البياين 

 Group Technology GT تقنية املجموعات
                       

H 
 Hardware أجزاء احلاسب اآليل

 Hungarian Method غاريانطريقة هان
 



 ثبت املصطلحات
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I 
 Idle فارغ

 Improvement Row كسب الوحدة الواحدة

 Infeasible غري ممكن

 Inference Engine ماكينة االستدالل 

 Infinite الهنائي

 Initial Simplex Tableau بتدائي الا لسمبلكس ا جدول

 Integer Programming ية برجمة األعداد الصحيحة أوغري الكرس

 Integration التكامل

 Intelligent Scheduling And التوزيع الذكي ونظام املعلومات
Information System 

 Interarrival Rate معدل الوصول الفاصل

 Interarrival Times األوقات الفاصلة

 Inventory Models نامذج املخزون
                       

J 
 Jobs ألعامل ا

 Just-in-Time الصنع فقط طريقة ال خمزون, إحضار املواد أثناء
                       

K 
 Kan Ban System نظام كان بان

 Knapsack Problem مشكلة حقيبة الظهر

  



 ثبت املصطلحات
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L 
 Latest Allowable Time الوقت املتأخر املسموح به

 Limits النهايات

 Linear Programming الربجمة اخلطية

 Logarithm اللوغاريتامت
                       

M 
 Malti Objectives برجمة متعددة األهداف

 Management Science علم اإلدارة

 Mathematical Programming الربجمة الرياضية

 Matrixes املصفوفات

 Maximization تعظيم

 Memoryless Distribution دم التذكرتوزيع ذو خاصية ع

 Minimization دالة تصغريية

 Minimum Cost Technique طريقة أقل تكلفة

 MIS Management Information نظم املعلومات اإلدارية
System 

 Mixed Integer Programming Problem مشكلة الربجمة الصحيحة املختلطة

 Modi Modified Distribution Methods طريقة التوزيع املعدلة



 ثبت املصطلحات
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 Monte Carlo Simulation نموذج مونتي كارلو

 Most Attractive Corner حتديد أعظم زاوية جذابة

 Most Likely Estimate التقدير األكثر احتامال

 Multi-Objective متعدد األهداف

 Multiple Optimal Solutions حلول متعددة مثىل
                       

N 
 Natural Language Systems أنظمة اللغة الطبيعية

 Network Analysis حتليل الشبكات

 Network Models نامذج الشبكات

 Non Negative Constraints قيد عدم السلبية

 Nonlinear Programming الربجمة غري اخلطية

 Nonmix Variables املتغريات غري الداخلة يف احلل

 Northwest Corner Technique لركن الشاميل الغريبطريقة ا
                       

O 
 Objective Function دالة اهلدف 

 Operations Research علم بحوث العمليات

 Optimistic Estimate املتفائل التقدير

 Optimized Production  اإلنتاجأمثلية

 Optimized Production Technology OPT  اإلنتاجأمثليةتقنية 
 



 ثبت املصطلحات
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P 
 Parametric Programming الربجمة الربامرتية

 Paths املسارات أو الطرق 

 Permanent هنائي 

 Pessimistic Estimate التقدير املتشائم 

 Pivot Column عمود املحور

 Pivot Row صف املحور

 Plant Scheduling لالعام املكائن أو توزيع العمل عىل

 Powers Or Exponentiation األسس 

 Predecessor Activities األنشطة السابقة

 Primal برنامج أويل

 Program Evaluation And Review أسلوب تقييم الربامج ومراجعتها
Technique PERT 

 Programming Languages لغات الربجمة

 Project Duration فرتة املرشوع

 Pure Integer Programming Problem مشكلة الربجمة الصحيحة الصافية
                       

Q 
 Quadratic Programming الربجمة من الدرجة الثانية



 ثبت املصطلحات

 

236

 Quality جودة

 Quantitative Analysis التحليل الكمي 

 Quantitative Methods األساليب الكمية

 Queuing Models نامذج الصفوف

 Queuing Theory الصفوف(نظرية االنتظار
                       

R 
 Reasoning أنظمة التحليل 

 Recursive Equation معادلة الرتاجع 

 Robots Control التحكم اآليل
                       

S 
 Schedule Times جدولة األوقات

 Sensitivity Analysis حتليل احلساسية 

 Service Discipline اخلدمةنظام 

 Service Process عملية اخلدمة

 Service Time مدة اخلدمة لكل زبون

 Services , Number Of عدد نقاط اخلدمة 

 Shadow Prices أسعار الظل

 Shipping Allocation الكمية املنقولة

 Shipping Cost تكلفة النقل

 Shortest Path Problems مشاكل الطريق األقرص

 Simplex Methods طريقة السمبلكس



 ثبت املصطلحات
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 Simulation املحاكاة

 Skewed Distribution التوزيع املنحرف

 Slack Variable متغري فائض

 Slacks إضافة الفوائض 

 Solution Values نتائج احلل

 Sources املصادر

 State حالة

 Static Simulation Model نموذج حماكاة ثابت 

 Statistics حصاء علم اإل

 Stochastic األنظمة االحتاملية

 Subject To مرشوط أو مقيد بـ

 Supplies العرض 

 Surplus Variables املتغريات الزائدة

 Systems األنظمة
                       

T 
 Temporary مؤقتة

 Totals اإلمجايل 



 ثبت املصطلحات
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 Transportation Problem مشكلة النقل

 Transportation Algorithm ة النقلخطوات طريق

 Transportation Tableau جدول النقل
                       

U 
 Unbalanced غري متوازنة

 Unbound Feasible Solutions املشاكل غري املقيدة

 Unit Profit ربحية الوحدة الواحدة

 User Interface التفاعل مع املستخدم 
                       

V 
 Variable Mix املتغريات احلرة القيمة

                       

Z  
 Zero-One-Problems املشاكل ذوات القيمتني
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