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    مهندسي ماشين حساب  

  

   ...محدوديت هاي غير منفي به اين معني است كه منطقه موجه، . 1

  در ربع دوم است ب.  در ربع اول است                      الف.  

 در ربع چهارم است  د.  در ربع سوم است                       ج.  

   عدم وجود جواب موجه وقتي رخ مي دهد كه،. 2

  محدوديت ها ي مدل داراي تضاد باشد ب.  مساله به طور صحيح فرموله نشده باشد      الف.  

 الف و ب صحيح است د.  جواب هاي شدني در ربع سوم باشد                  ج.  

   ح است؟كدام گزينه درباره محدوديت الزام آور صحي. 3

  محدوديتي است كه قبل از به دست آوردن جواب بهينه تعيين مي گردد الف.  

  محدوديتي است كه نقطه بهينه بر روي معادله حدي آن قرار گرفته است. ب.  

  فقط يكي از محدوديت هاي مدل الزام آور است. ج.  

 كليه محدوديت هاي مدل الزام آور است.  د.  

      تغير در تابع هدف وابسته به آن متغير باشد، كدام خاصيت برقرار است؟اگر سهم هر واحد از يك م. 4

 بخش پذيري د.  جمع پذيري         ج.  معين بودن      ب.  تناسب الف.  

   غير منفي باشند، كدام محدوديت زير زايد است؟ ��، ��در صورتي كه در يك مساله دو متغيره . 5

��الف.   � �� � ��    ب.        � � �� � ��� ج.        � � �� �   هر سه گزينه صحيح است   د.     �

   در روش سيمپلكس كدام گزينه صحيح است؟. 6

  در روش سيمپلكس وضعيت كليه جوابهاي شدني بررسي وسپس جواب بهينه تعيين مي شود. الف.  

  ن مي شود.در روش سيمپلكس وضعيت كليه جوابهاي گوشه اي بررسي وسپس جواب بهينه تعيي ب.  

  در روش سيمپلكس وضعيت كليه جوابهاي گوشه اي شدني بررسي وسپس جواب بهينه تعيين مي شود. ج.  

 در روش سيمپلكس بررسي تمام نقاط گوشه اي براي يافتن جواب بهينه انجام نمي شود. د.  

   ،در تفاوت دو جواب اساسي موجه در روش سيمپلكس. 7

  تعويض يك متغير پايه اي با متغير غير پايه اي است الف.  

  تعويض متغيرهاي پايه اي و غير پايه اي است. ب.  

  .بهبود مقادير متغيرهاي اساسي است ج.  

 بهبود مقادير متغيرهاي غير اساسي است. د.  
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  ثانويه مساله زير كدام يك از گزينه هاي زير است؟. 8
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   كدام گزينه صحيح است ؟ . 9

  تعداد جواب هاي اساسي مساله اوليه با تعداد جوابهاي اساسي مساله ثانويه برابر است. الف.  

  تعداد جواب هاي اساسي مساله اوليه كمتر از تعداد جوابهاي اساسي مساله ثانويه است. ب.  

  تعداد جواب هاي اساسي مساله اوليه بيشتراز تعداد جوابهاي اساسي مساله ثانويه است. ج.  

 ارند.تعداد جواب هاي اساسي مساله اوليه و تعداد جوابهاي اساسي مساله ثانويه با يكديگر رابطه اي ند د.  

   اگر يك مساله برنامه ريزي خطي داراي جوابهاي تبهگن باشد، . 10

  قيمت هاي سايه اي از سطر صفر جدول بهينه تعيين مي شود. الف.  

  قيمت هاي سايه اي همواره صفر خواهد بود ب.  

  يل به دست مي آيد.قيمت هاي سايه اي از افزايش يك واحد به سمت راست هر يك از محدوديت ها و حل اين دسته مسا ج.  

 قيمت هاي سايه اي به طور ناگهاني افزايش مي يابد. د.  

واحد پول 3واحد پول باشد و قيمت هر واحد از اين دو منبع در بازار 2و (دوم) 4اگر قيمت سايه اي دو منبع  به ترتيب (اول). 11

   باشد، خريد كدام منبع را توصيه مي كنيد؟ 

 خريد ازهيچ كدام  توصيه نمي شود. د.  هر دو منبع      ج.  دوم         منبع ب.  منبع اول       الف.  
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    قسمتي از جدول ابتدايي و نهايي يك مساله برنامه ريزي خطي داده شده است.جواب بهينه برابر است با: . 12

 

                 اعداد سمت راست
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          200 ب.             250 الف.  

 براي بدست آوردن جواب بهينه به داده هاي بيشتري نياز است. د.          100 ج.  

   هر گاه يك مساله بر نامه ريزي خطي داراي جواب بهينه تبهگن باشد، ثانويه آن:. 13

  جواب بهينه چندگانه دارد ب.  جواب بهينه تبهگن دارد                               الف.  

 جواب بهينه ندارد د.  جواب بهينه نامحدود دارد                                 ج.  

,		���در صورتي كه . 14 ��, ��, ���  ��, �, �, يك جواب اساسي براي يك مدل برنامه ريزي خطي باشد، كدام يك از گزينه  ��

    راي مساله ثانويه آن باشد؟هاي زير مي تواند يك جواب اساسي ب
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, �, �, ,		��� د.                         �� ��, ��, ���  �

�

�
, �, �, ��  

   در روش سيمپلكس ثانويه، . 15

  متغير خارج شونده، متغيراساسي با كمترين مقدار منفي (منفي ترين) است.  الف.  

  متغير خارج شونده، متغيراساسي با بيشترين مقدار است. ب.  

  از تقسيم عنصر سمت راست به عناصر مثبت ستون متغير وارد شونده محاسبه مي شود ج.  

 متغير با مقدار صفر است د.  

  

  

  

 جدول ابتدايي

 جدول نهايي
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   در روش سيمپلكس ثانويه ، متغير ورودي . 16

    داراي كمترين ضريب منفي در سطر صفر است الف.  

  داراي بيشترين ضريب مثبت در سطر صفر است ب.  

  از تقسيم عناصر سطر صفر بر اعداد منفي سطر لوال بدست مي آيد. ج.  

 مقادير سمت راست انتخاب مي شود.در مسايل استاندارد با توجه به  د.  

  پاسخ دهيد:   23تا  17با توجه به جدول ابتدايي و نهايي زير به سواالت    * 
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17 .�   ؟در چه دامنه تغييراتي مساله را همچنان بهينه نگاه خواهد داشت �

�   الف.  � � �   ب.         �� � �
�

�
��		  ج.          � �� � �

�

�
�د.         � �� �

�

�
  

   به چه ميزان بايد كاهش يابد؟    ��
در جدول نهايي، مقدار ��براي اساسي شدن متغير  . 18

 الف.  
�

�
 ج.                          1 ب.                              

�

�
  2 د.                         

 :در جدول نهايي برابر است با��	مقدار . 19

  4 د.         8 ج.                   -2 ب.          14 الف.  

� مقدار. 20 � � :در جدول نهايي برابر است با �

  M+1   د.          3 ج.            2 ب.         1 الف.  

   (تابع هدف) در جدول نهايي برابر است با: Y مقدار . 21

  10 د.         12 ج.             8 ب.       6M+8 الف.  
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   كدام يك از محدوديت هاي زير براي مساله موثرند؟ . 22

��الف.   � �� � �� ب.                              	� � �� � �  

��     ج.   � �� � �� د.                              � � �� � �            

   با كدام يك از مشخصات زير موجب تغيير جواب بهينه مي گردد؟  ��اضافه شدن متغير . 23


 الف.  ��  �, 
��  �, ��  
 ب.         ���  �, 
��  �, ��  �  


 ج.  ��  �, 
��  �, ��  
 د.          ���  �, 
��  �, ��  �  

 تغيير در ضرايب فني مي تواند،. 24

  در موجه بودن اثر بگذارد ب.  گي اثر بگذارد                                    در بهين الف.  

  تاثيري در بهينگي يا موجه بودن ندارد. د.  الف و ب صحيح است                                        ج.  

     كدام يك از روش هاي زير بر مبناي مفهوم فرصت از دست رفته بنيان نهاده شده است؟. 25

  روش كمترين هزينه ب.  روش وگل                                          الف.  

  هيچكدام د.  روش گوشه شمال غربي                               ج.  

     MODIدر مساله حمل ونقل، روش . 26

  بر مبناي مفهوم مساله اوليه در روش سيمپلكس بنيان نهاده شده است. الف.  

  بر مبناي مفهوم مساله ثانويه در روش سيمپلكس بنيان نهاده شده است. ب.  

  الگوريتمي است كه مستقال و مستقيما به حل مساله اقدام مي كند. ج.  

  از يك تابع غير خطي تبعيت مي كند. د.  

  

  پاسخ دهيد.  31الي   27بر اساس اطالعات داده شده به سواالت * 
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 چقدر است؟ 1مبداء  مقدار عرضه. 27

  600 د.       450 ج.              350 ب.         300 الف.  

 برابر است با: ���مقدار متغير اساسي . 28

  صفر د.         600 ج.           500 ب.         300الف.  

 براي اين جدول برابر است با: zمقدار تابع هدف  . 29

 15400 د.       20500 ج.         19400 ب.        13000 الف.  

 متغير ورودي براي بهبود جواب ، كدام متغير است؟. 30

  ��� د.          ��� ج.         ��� ب.            ��� الف.  

 اين مساله داراي حالت خاص. 31

  تبهگن است ب.  جواب بهينه چندگانه است                     الف.  

  داراي حالت خاصي نيست د.  بدون جواب است                                ج.  

نفره اسكان يابند. تعداد كل چادرهايي كه اين افراد مي توانند با خود حمل  4نفره و  8شصت و چهار نفر بايد در چادرهاي . 32

نفره باشند، كدام محدوديتها درست  4نفره و  8درهاي نوع به ترتيب نشان دهنده چا   ��و     
�چادر است. اگر  13نمايند حداكثر 

 است؟  


��				      الف.   � !�� � 
�				و�� � �� � ��  


�! ب.   � ���  
�				و�� � �� � �� 


�� ج.   � !�� � 
�				و�� � ��  ��  


�! د.   � ��� � 
�				و�� � ��  ��  

ميليون ريال مي باشد. سرمايه گذاري در پروژه دوم نبايد از  30حداكثر مي توان در دو پروژه سرمايه گذاري كرد مبلغي كه . 33

 % مجموع سرمايه گذاري در دو پروژه تجاوز كند. كدام گزينه بيانگر اين محدوديتها است؟50

�� الف.   � �� � ��		و�� � �. �	��� � ���  

�� ب.   � �� � ��		و�� � �. �	��  

�� ج.   � �� � ��		و�� � �. �	��  

��د.   � �� � ��		و�� � �. �	��� � ���  

 اگر يك گوشه نسبت به تمام گوشه هاي مجاور خود بهتر ( از نظر تابع هدف) باشد، آن گوشه . 34

  حداقل يكي از محدوديتها را نقض مي كند ب.  بهينه است                                الف.  

  اطالعات براي اظهار نظر كافي نيست د.  غير بهينه است                              ج.  

محدوديت است. تعداد متغيرهاي  9متغير مصنوعي و  3متغير كمكي،  8متغير تصميم،  10يك مساله برنامه ريزي خطي داراي . 35

 وي سيمپلكس چه تعداد است؟اساسي اين مساله در تابل

        10 د.                           9ج.                     8 ب.                          3 الف.  
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