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ريش سیمذلکس ايلیٍ ،الگًریشمی فزایىذی اسز کٍ در آن یک

ريیکٍ ومکبر گکزا  )systematicآومکذر

سکزار میگزدد سب سزاوجبر ثٍ جًاة مطلًة یب ثُیىٍ ثزسذ .مجمًعٍ لذرَبیی کٍ در چىیه فزآیىذی َز دفعٍ
سجذیذ میضًد را ی

سکزار  )Iterationمی وبمىذ .ثٍ ایهسزسیت ،الگًریشم ی

مسئلٍ دضًار را ثٍ مجمًعٍ اس

مسبئل آسبنسز جبیگشیه می ومبیذ.

مقدمات روش سیمپلکس اولیه
در ی

دسشًرالعمل ججزی کبر ثب معبدالر سسبيی ثٍ مزاست سبدٌ اس وبمعبدالر اسز .اس ایه ري وخسکشیه

لذر ريش سیمذلکس سجذیل محذيدیزَبی کبرکزدی اس ضکل وبمعبدلکٍ ثکٍ معبدلکٍ اسکز .محکذيدیزَکبی
وبمىفی ثًدن را میسًان ثٍ صًرر وبمعبدالر ثبلی گذاضز سیزا ثٍ طًر مسشمیم در فزایىذ حل يارد ومیضًوذ.
سجذل وبمعبدلٍ ثٍ معبدلٍ ثب معزفی مشغیزَبی لىگی  )slack variableاوجبر میضًد .در ادامٍ مذل سیکز را ثکب
اسشفبدٌ اس سیمذلکس حل میکىیم سب ثب لسمزَبی مخشلف ایه الگًریشم در لبلت ی

مثبل آضىب ضًیم .مذل

ثٍ صًرر سیز اسز:
(P 1) Max Z  3x 1  5x 2
s .t .
4

(1) x 1

2x 2  12

)(2

(3) 3x 1  2x 2  18
x 1  0, x 2  0.

اکىککًن محککذيدیزَککبی کککبرکزدی  )1را در ومککز ثگیزیککذ .مشغیککز لىگککی ایککه محککذيدیز ثککٍ صککًرر
 x 3  4  x 1سعزیف مکیضکًد ي در يالک ممکذارکمجًد سکمز چکخ محکذيدیز  1اس ممکذار سکمز راسکز
محذيدیز  1اسز ،لذا میسًان محذيدیز  1را ثٍ صًرر سیز ثبسوًیسی کزد:
x1  x 3  4

معبدلٍ فًق سمبوی ثب محذيدیز  1ثزاثز اسکز ککٍ  x 3  0ثبضکذ .اس ایکه ري محکذيدیز  1ثکب مجمًعکٍ
محذيدیزَبی سیز معبدل اسز:
2
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x 1  x 3  4
  x1  4
x3  0 

ثزای ريضه ضذن مًضًع ی

مثبل سبدٌ می سویم .محذيدیز  x 1  4را در ومکز ثگیزیکذ .اگکز x 1  1

ثبضذ در ایه صًرر  1  4خًاَذ ضذ ي ممذار مشغیز لىگی ایه محذيدیز ثزاثز ثب  x 3  3مکیضکًد .در ایکه
صًرر ضکل معبدلٍ راثطٍ  x 1  4ثٍ صًرر  x 1  x 3  4میضًد کٍ در ایه فزر معبدلٍ  x 1  1ي x 3  3

اسز.
ثٍ صًرر مطبثٍ ثزای سبیز وبمعبدالر میسًان مذل ) (P1را ثٍ صًرر سیز ثبسوًیسی کزد:
(P 1  1) Max Z  3x 1  5x 2
s .t .
4
 12

x3
x4

 x 5  18

(1) x 1
2x 2

)(2

(3) 3x 1  2x 2

x 1, x 2 , x 3 , x 4 , x 5  0

مذل  )P1-1کبمال معبدل مذل  )P1يلی ایه ضکل جذیذ ثزای عملیبر ججزی ثٍ مزاست سبدٌ سز اسز.
در مذل  )P1-1سعذاد مشغیزَبی ثزاثز  5ي سعذاد معبدالر ثزاثز  3اسز کٍ در ایه حبلز ثب دسشگبٌ معکبدالر
ثب دي درجٍ آسادی مًاجٍ َسشیم .در ایه صًرر میسًان در َز مزحلٍ ثزای دي مشغیز ممذار دلخًاَی لزار داد
ي دسشگبٌ سٍ معبدلٍ ،سٍ مجًُل را حل کزد .در ريش سیمذلکس  )simplexایه دي مشغیز اضبفی ثزاثز صفز
در ومز گزفشٍ میضًوذ .مشغیزَبیی کٍ ثزاثز صفز در ومز گزفشٍ میضًوذ ،مشغیزَبی غیز اسبسی non-Basic

 )variablesي سبیز آنَب مشغیزَبی اسبسکی  )Basic variablesوبمیکذٌ مکیضکًوذ .ثکٍ جکًاثی ککٍ سمکبمی
مشغیزَبی غیزاسبسی ثزاثز صفز ثبضىذ ،جًاة اسبسی  )Basic solutionي جًاة اسبسی کٍ در آن مشغیزَبی
اسبسی وبمىفی َسشىذ را جًاة اسبسی مًجٍ  )Basic feasible solutionمی وبمىذ.
سبدٌ سز اسز کٍ سبث َذف ویش َمشمبن ي َمزدیف ثب سبیز محذيدیزَب ثزخًرد ضًد .ثىکبثزایه ،لجکل اس
ضزيع ارایٍ ريش سیمذلکس ،مسئلٍ  )P1-1را ثٍ صًرر سیز ثبسوًیسی میکىیم.
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(P 1  2) Max Z
s .t .
(0) Z  3x 1  5x 2

0
4
 12

x3
x4

 x 5  18

x1

)(1

2x 2

)(2

3x 1  2x 2

)(3

x 1, x 2 , x 3 , x 4 , x 5  0

در مذل  ، )P1-2معبدلٍ صفز کٍ َمبن سبث َذف اسز ي جش محذيدیزَب مکذل محسکًة مکیضکًد ي
چًن معبدلٍ صفز ثٍ صًرر سسبيی اسز ،دیگز ویبس ثٍ اضبفٍ کزدن مشغیز لىگی ومی ثبضذ.

دستور حل روش سیمپلکس اولیه
در ایه ثخص ثٍ ارایٍ ريش سیمذلکس می دزداسیم .ثٍ صًرر خالصٍ ،ريش سیمذلکس در َز مزحلٍ ثٍ
دوجبل یبفشه جًاةَبی اسبسی مًجٍ اسز کٍ َز جًاة اس جًاة لجلی ثذسز وجبضذ سکب سکزاوجبر یک
اسبسی مًجٍ ثُیىٍ یبفشٍ ضًد .ثزای سجذیل اس ی
اسز ی

جکًاة

جًاة اسبسی مًجٍ ثٍ جًاة اسبسی مًجٍ دیگکز ،ککبفی

مشغیز اسبسی ثٍ مشغیز غیز اسبسی مشغیز اسبسی خزيجی) ي در ممبثل ی

مشغیز غیزاسبسکی ثکٍ

مشغیز اسبسی مشغیز اسبسی يريدی) سجذیل ضًد .ثب ایه سغییزار جًاة اسبسی مًجٍ فعلی ثٍ جًاة اسبسی
مًجٍ مجبير حزکز می کىذ .اگز ی

جًاة اسبسی مًجٍ اس سمبر جًاةَبی اسبسی مًجٍ مجبير ثُشز ثکًد،

آن جًاة ،جًاة ثُیىٍ اسز ي الگًریشم در ایه مزحلٍ ثٍ دبیبن می رسذ .در ضکل سیز خالصکٍ مزاحکل ريش
سیمذلکس ثٍ صًرر کلی آيردٌ ضذٌ اسز.
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َز ی

اس لسمزَبی الگًریشم سیمذلکس را در لبلت ی
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مثبل ثیبن میکىیم.

گام ابتدایی :مشغیزَبی لىگی  ) x 3 , x 4 , x 5را مشغیزَبی اسبسکی ثىبمیکذ ي مشغیزَکبی  ) x 1 , x 2را ثکٍ
عىًان مشغیزَبی غیزاسبسی ثزاثز ثب صفز لزار دَیذ .ثزای سبدگی در اوجبر محبسکجبر ،ضکزایت مشغیزَکبی ي
اعذاد سمز راسز را در جذيلی ثٍ عىًان جکذيل سکیمذلکس  )simplex tableauسجکز مکیضکًد .جکذيل
سیمذلکس مثبل  )P1-2ثٍ صًرر جذيل سیز میضًد.

چًن َز معبدلٍ ضبمل ی

مشغیز اسبسی ثب ضزیت  +1اسز ،لذا ممذار َز مشغیز اسبسکی ثزاثکز ثکب عکذد

ثبثکککز سکککمز راسکککز معبدلکککٍ خًاَکککذ ثکککًد .جکککًاة مًجکککٍ اسبسکککی جکککذيل فکککًق ثزاثکککز
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 ) x 1  0, x 2  0, x 3  4, x 4  12, x 5  18اسز کٍ اس ایه ثٍ ثعذ ثٍ صًرر  ) 0,0, 4,12,18ومکبیص دادٌ
میضًد.
گام توقف :اگز ي فمط اگز سمبر ضزایت معبدل صکفز ممکبدیز غیزمىفکی  )  0ثبضکذ ،آن يلکز جکًاة
اسبسی مًجٍ فعلی ،جًاة ثُیىٍ اسز ي در ایه صًرر سًلف کىیذ .در غیز ایکه صکًرر ثکزای دیکذا ککزدن
جًاة اسبسی مًجٍ مجبير ثٍ گبر سکزاری ثزيیذ.
گام تکراری:
 -1مشغیزی کٍ دارای ثشرگشزیه ضزیت مىفی در معبدلٍ صفز اسز را ثٍ عىکًان مشغیکز اسبسکی يريدی
اوشخبة کىیذ .افشایص ممذار ایه مشغیز غیزاسبسی مىجز ثٍ سىذسزیه اَىگ رضذ ممکذار سکبث َکذف
میضًد .مسشطیلی ثٍ دير سشًوی کٍ سیز ایه مشغیکز ثکطکیذ ي آن را سکشًن لکًال )pivot column
ثىبمیذ .در ایه مثبل ،ثشرگشزیه ضزیت مىفی  )-5ثًدٌ ي مزثًط ثٍ مشغیز  x 2اسکز ي لکذا  x 2ثکٍ
عىًان مشغیز اسبسی يريدی اوشخبة میضًد.
 -2مشغیز اسبسی خزيجی ثٍ صًرر سیز سعییه میضًد.
الف) ضزایت مثجز سشًن لًال را در ومز ثگیزیذ
ة) اعذاد سمز راسز را ثٍ ایه ضزایت سمسیم کىیذ
ح) سطزی را اوشخبة کىیذ کٍ وسجشی کٍ ثزای آن در لسمز ة) ثذسز آمذٌ اسکز ،ککًچکشزیه
ثبضذ.
ر) مشغیز اسبسی ایه معبدلٍ ،مشغیز اسبسی خزيجی اسز.
مسشطیلی ثٍ دير ایه معبدلٍ ثکطیذ ي آن را سطز لًال  )pivot rowثىبمیکذ .عکذدی ککٍ در َکز دي
مسشطیلی لزار میگیزد را عذد لًال  )pivot numberمی وبمیم.
وشبیج عملیبر ثبال در جذيل سیز آمذٌ اسز.
6
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در جذيل فًق مشغیز  ، x 2مشغیز اسبسی يريدی ي  x 4مشغیز اسبسی خزيجی اسز.
 -3جًاة اسبسی جذیذ را ثٍ کم

ی

جذيل سیمذلکس جذیذ ثذسز آيریذ .مزاحل ثٍ دسکز آيردن

جذيل جذیذ ثٍ صًرر سیز اسز.
الف) در سشًن  ،)0مشغیز  x 4را حذف ي ثٍ جبی آن مشغیز  x 2را لزار دَیذ.
ة) ثزای سجذیل ضزیت مشغیز  x 2ثٍ ی  ،سمبر سطز لًال را ثز عذد لًال سمسیم ومبییذ.
ح) ثزای ایىکٍ مشغیز اسبسی  x 2اس سبیز معبدالر حذف ضًدَ ،ز سطز ضبمل سطز مزثًط ثکٍ معبدلکٍ
صفز) ثٍ اسشثىبی سطز لًال ثٍ صًرر سیز سغییز ومبیذ.
سطز جذیذ ثٍ جش سطز لًال) ; سطز لذیم – سطز لًالی جذیذ × ضزیت سشًن لًال
دس اس ایجبد جذيل سیمذلکس جذیذ ،ثٍ گبر سًلف می ريیم .در صًرر ایه کٍ ضزط سًلف ثزلزار ثبضذ
الگًریشم مشًلف میضًد ي در غیز ایه صًرر ثٍ گبر سکزار می ريیم .ایه ريوذ سکب ثکزآيردٌ ضکذن ضکزط
سًلف ادامٍ میدَیم .جذيل کبمل سمذلکس ثزای  )P2-1ثٍ صًرر سیز میضًد.
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در جذيل فًق ،جًاة اسبسی مًجٍ ) (2,6, 2,0,0ثب  Z  36ضزط سًلف را ثزآيردٌ می سبسد ي لذا ایه
جًاة ثُیىٍ اسز.
نکته :در َز گبر اس گبر سکزار الگًریشم سیمذلکس ،یکی اس ومبط گًضکٍ محکذيدٌ امککبن دکذیز را مکًرد
آسمًن لزار میدَذ .ثب سًجٍ ثٍ کًچکی اوذاس مذل ،میسًان ومبیص حزککز ثکز ريی گًضکٍَکبی وبحیکٍ
امکبن دذیز را در ومبیص َىذسی مذل  )P1مالحمٍ کزد کٍ در سیز آمذٌ اسز.

اگز در ريش سیمذلکس ثٍ جبی اوشخبة ثشرگشزیه ضزیت مىفی اس ومز لذرمطلك را اوشخبة ومی کزدیم،
اس سمز راسز ثٍ جًاة ثُیىٍ وشدی

جکًاة اسبسکی مًجکٍ دیگکز مکًرد ثزرسکی لکزار

می ضذیم کٍ یک

میگزفز.
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لیمزَبی سبیٍ  :)shadow pricesريش سمذلکس عاليٌ ثز جًاة ثُیىکٍ اطالعکبر ثکب ارسش دیگکزی
سًلیذ می ومبیذ .لیمز سبیٍ مىج  iکٍ ثب * y iوطبن دادٌ مکیضکًد) ارسش وُکبیی  )Marginal valueایکه
مىج را می سىجىذ کٍ مجیه آَىگ افشایص  Zدر اثز افشایص مالیم ممذار مًجًد ایه مىج
ضًد کٍ میشان افشایص در  biثبیذ ثٍ لذری کبفی کًچ

 ) biاسز .سًجٍ

ثبضذ کٍ مجمًعٍ مشغیزَبی فعلی َمچىبن ثُیىکٍ

ثبلی ثمبوذ سیزا ثٍ مجزد ایىکٍ مجمًعٍ مشغیزَبی اسبسی سغییز کىذ ،ارسش وُبیی ویش سغییز مکی کىکذ .ريش
سیمذلکس لیمز سبیٍ را ثب * y iکٍ معزف ضزیت مشغیز لىگی -iار در معبدلٍ صفز جذيل وُکبیی سکیمذلکس
اسز ،مطخص می سبسد.
ثزای ومًوٍ در مثبل  ،)P1لیمز سبیٍ مىج  1ثزاثز ضزیت مشغیز  x 3معبدلٍ صفز ثزاثز ثب صفز) ،لیمز
سبیٍ مىج  2ثزاثز ضزیت مشغیز  x 4در معبدلٍ صفز ثزاثز  )1.5ي لیمز سبیٍ مىج  3ثزاثز ضزیت مشغیز x 5

در معبدلٍ صفز ثزاثز  )1اسز .سعجیز دیگز لیمز سبیٍ مىج  1ایه اسز کٍ حذاکثز لیمشی ککٍ دزداخکز آن
ثزای افشایص ی
ی

ياحذ اس مىج

ياحذ اس ایه مىج ممزين ثٍ صزفٍ اسز .ثٍ سعجیز دیگز ،حذاکثز مىجعی ککٍ ثکزای افکشایص
 iمیسًان دزداخز کزد.
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تمرین :کبرخبوٍای سًلیذ یکی اس محصًالر غیزسًدآير خط سًلیذ خًد را مشًلف سکبخشٍ اسکز ککٍ در
ایه صًرر ظزفیز سًلیذی لبثل مالحمٍای آساد کزدٌ اسز .اس ایکه ظزفیکز ایجکبد ضکذٌ ثکزای سًلیکذ سکٍ
محصًل  ،1،2ي  3اسشفبدٌ میضًد .ظزفیز آساد مبضیه االر مًرد ویبس ایه سٍ محصًل ثٍ صًرر سیز اسز.

میشان مبضیه سبعز السر ثزای سًلیذ سٍ محصًل ثٍ صًرر سیز اسز:

ددبرسمبن فزيش ثب مطبلعٍ ثبسار ثٍ ایه وشیجٍ رسیذٌ اسز کٍ سًلیذ محصًالر  1ي  2ثکٍ َکز میکشان در
ثبسار خًاَبن دارد يلی ريش محصًل  3در َز َفشٍ ثیص اس  20ياحذ مسیز ویسز .سًد محصًلَکبی ،2 ،1
ي  3ثٍ سزسیت ثزاثز ثب  ،20 ،50ي  25اسز.
الف) مذل ثزوبمٍریشی خطی فًق را ثب َذف حذاکثز کزدن سًد فزمًل ثىذی کىیذ.
ة)مسئلٍ را ثب ريش سیمذلکس حل ومبییذ.
حل x i :را سعذاد محصًل وًع  iدر َز َفشٍ در ومز ثگیزیذ .) i  1, 2,3
10
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مذل ثزوبمٍریشی خطی ایه مسئلٍ ثٍ صًرر سیز میضًد.

Max Z  50x 1  20x 2  25x 3
s .t .
(1) 9x 1  3x 2  5x 3  500
(2) 5x 1  4x 2

 300
 2x 3  150

(3) 3x 1

x 3  20

)(4

x i  0 i  1,...,3.

محذيدیز َ 1مبن محذيدیز ظزفیز فزس ،محذيدیزَ 2مبن محکذيدیز سکزاش ،محکذيدیز َ 3مکبن
محذيدیز سىگ ،محذيدیز َ 4مبن محذيدیز کطص ثبسار اسز.
ة) ثزای حل مذل فًق ،اثشذا مذل را ثٍ فزر اسشبوذارد سجذیل میکىیم.
Max Z  50x 1  20x 2  25x 3
s .t .
(1) 9x 1  3x 2  5x 3  x 4  500
 x 5  300
 x 6  150
 x 7  20

(2) 5x 1  4x 2
 2x 3

(3) 3x 1

x3
x i  0 i  1,..., 7.

حل مذل فًق ثب اسشفبدٌ ريش سیمذلکس ايلیٍ ثٍ صًرر سیز میضًد.
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جًاة ثُیىٍ ثٍ صًرر ) (x 1 , x 2 , x 3 )  (26.19,54.76, 20ي  Z *  2904.76میضًد .میشان کمجکًد ي
َشیىٍَبی سبیٍ ثٍ صًرر سیز میضًد.
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برری د یافت ررت بهرر آ وررتد روه رر

رری بهینهه یهه

بررآ س یررتفت وررت بررآ ررت

 www.behinehyab.comوی جعآ کنید.
یا صهات وی ه آ یره

ریفرا فلیره برآ رت  behinehyab@gmail.comفرت

بخش تلتس بت وت س یتفت ی بهین ی

بت وت یا تلتس بت ید.
بت ت کی تهجآ لت
ی روه

بهین ی

