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کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی
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يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۹۵ - ,مهندسي صنايع (ارشد)۱۱۱۱۱۱۱مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي اجتماعي 

 بعدي را پوشش دهند. در اينصورت كدام گزينه مي تواند صحيح باشد؟n بردار يك فضاي اقليدسي kفرض كنيد 
k ≤ n  k ≥ n  

k n=k.هر مقدار دلخواه نامنفی می تواند باشد 
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استفاده از ماشين حساب مهندسي مجاز است

 باشد كه در آن تعداد سطرها از تعداد ستونها بيشتر است. كداميك از جمالت زيرm×n يك ماتريس Aفرض كنيد كه 
صحيح است؟

Anfull rank  باشد.  است مگر آنکه این ماتریس   همواره کوچکتر از رتبه ماتریس 

رتبه سطري این ماتریس کمتر از رتبه ستونی آن است.

Afull rank   باشد رتبه سطري آن کمتر از رتبه ستونی ان است.  یک ماتریس اگر ماتریس 

Afull rankm  است. باشد رتبه ستونی آن برابر با   یک ماتریس اگر ماتریس 
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 به عنوان يك ستون جديدb است. اگر اضافه كردن بردار m×n يك ماتريس A را در نظر بگيريد كه در آن Ax=bدستگاه 
 رتبه اين ماتريس را تغيير ندهد، آنگاه:Aدر ماتريس 

دستگاه داراي جوابهاي شدنی چندگانه است. 

A برابر با تعداد ستونهاي آن نمی شود.هیچگاه رتبه ماتریس 

An  باشد مساله داراي جواب یگانه است. کمتر از اگر رتبه ماتریس 

An  باشد مساله داراي جواب یگانه است. برابر با اگر رتبه ماتریس 
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≥≥ X={A.X=b, Xمجموعه غير تهي   داراي جوابي يگانه باشد، آنگاه:A.Y = O, Y  O} را در نظر بگيريد. اگر سيستم 0
X َبی کران است.حتما bX  بی کران است. مخالف صفر باشد، اگر بردار 

X َکراندار است.حتما bX  بی کران است. برابر با صفر باشد، اگر بردار 
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) را در نظر بگيريد. فرض كنيد كهII) و مدل همگن نظير آن (مساله Iمساله برنامه ريزي خطي به شكل استاندارد (مساله 
 داراي جواب بهينه است. در اينصورت كدام گزينه صحيح است؟Iمساله 

 بردار صفر است. IIتنها جواب شدني مساله  برابر با صفر است. IIمقدار بهينه تابع هدف مساله 

مقدار بهينه متغيرها متناهي هستند. بزرگتر از صفر است.IIمقدرا بهينه تابع هدف مساله 
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برنامه ريزي خطي پيشرفته,برنامه ريزي خطي پيشرفته( آموزش محور )

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۹۵ - ,مهندسي صنايع (ارشد)۱۱۱۱۱۱۱مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي اجتماعي 

 جواب پايه اي نظير آن باشد، آنگاه كدام گزينه صحيح است؟xاگر يك نقطه گوشه ايِ فضاي جواب، بهينه باشد و 
ضریب تمام متغیرها در سطر هدف جدول سیمپلکس مربوطه صفر یا منفی هستند.

ضریب تمام متغیرها در سطر هدف جدول سیمپلکس مربوطه صفر یا مثبت هستند.

ممکن است ضریب بعضی از متغیرها در جدول سیمپلکس مربوطه مثبت و بعضی دیگر منفی یا صفر باشد.

ضریب تمام متغیرهاي غیر پایه اي منفی است.
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 است. در يك جواب غير تباهيده از اينm×n يك ماتريس Aمساله برنامه ريزي خطي زير را در نظر بگيريد كه در آن 
مساله، كدام گزينه صحيح است؟

lx
mARankbAxts

xcMin




0
)(:.

.

m ًمتغیر مقدار نامنفی گرفته اند.دقیقا n m ًمتغیر برابر با صفر هستند.-دقیقا 

n m ًمتغیر حد باالي خود را گرفته اند.-دقیقا m ًمتغیر مقداري بین حد باال و پایین خود گرفته اند.دقیقا 
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 مجهول مقيد به نامنفي بودن است، كدام گزينه صحيحm+1 معادله مستقل خطي و mدر مورد سيستمي كه متشكل از 
است؟

حداکثر دو جواب پایه اي شدنی دارد.حداکثر یک جوا پایه اي شدنی دارد.

m جواب پایه اي شدنی دارد.حداکثر m  جواب پایه اي شدنی دارد.1+حداکثر 
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 را در نظر بگيريد. فرضb و بردار مقادير سمت راست Aيك مساله برنامه ريزي خطي استاندارد با ماتريس ضرايب فني 
 بردار متغيرهاي دوگان اين مساله باشد، كدام يك از دستگاه هاي زير دارايyكنيد اين مساله داراي جواب بهينه است. اگر 

جواب شدني نيست؟

YA ≤ O Yb > O.   , .   YA ≤ O Yb < O.   , .   YA ≤ b Y ≥ O.   ,   YA ≥ O Yb > O.   , .   
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در مورد يك زوج مساله اوليه و دوگان كداميك از جمالت زير صحيح است؟
اگر مساله اولیه بیکران باشد، می توان با تغییر مقادیر سمت راست محدودیتهاي آن، مساله را کراندار کرد.

همیشه مقدار تابع هدف اولیه از دوگان کمتر است.

اگر اولیه نشدنی باشد دوگان باید بیکران باشد.

اگر اولیه بیکران باشد دوگان نشدنی است.
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كدام گزينه در مورد يك مساله حمل و نقل متوازن صحيح است؟

حداقل يك محدوديت زائد وجود دارد.در مساله حمل و نقل متوازن 

دقيقاً يك محدوديت زائد وجود دارد.در مساله حمل و نقل متوازن 

تعداد محدوديتهاي زائد بستگي به تعداد نقاط عرضه دارد.در مساله حمل و نقل متوازن 

تعداد محدوديتهاي زائد بستگي به تعداد نقاط عرضه و تقاضا دارد.در مساله حمل و نقل متوازن 
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 خانه جدول حمل و نقل تشكيل يكm+n-1 نقطه تقاضا اگر تعداد n نقطه عرضه و mدر يك مساله حمل و نقل متوازن با 
حلقه بدهند، آنگاه كدام گزينه صحيح است؟

نمی توان یک جواب پایه اي شدنی براي مساله یافت.

با استفاده از متغیرهاي روي آن حلقه نمی توان یک جواب پایه شدنی تشکیل داد.

متغیرهاي نظیر آن خانه ها یک جواب بهینه براي مساله مشخص می کنند.

با استفاده از متغیرهاي روي آن حلقه می توان یک جواب شدنی تشکیل داد، به شرط آنکه مستقل باشند.
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در يك مساله برنامه ريزي خطي استاندارد با سه محدوديت، كداميك از جوابهاي زير مي تواند نظير يك جواب پايه اي
تباهيده باشد؟

(1،1،0،2،0)(2،1،1،2،0)(4،3،0،2،0)0،2،0،1)،.(0
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كدام گزينه در مورد روش سيمپلكس صحيح تر است؟
در هریک از مراحل سیمپلکس، یک جواب موجه اساسی جدید بدست می آید.

در هریک از مراحل سیمپلکس، یک جواب موجه جدید بدست می آید.

در هریک از مراحل سیمپلکس، اگر مساله تباهیده نباشد یک حل موجه اساسی جدید بدست می آید.

در هریک از مراحل سیمپلکس، مقدار تابع هدف بهبود می یابد.

14

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

فرض كنيد كه ضرايب تابع هدف مساله اوليه را طوري تغيير دهيم كه پايه بهينه فعلي تغيير نكند. در اينصورت كداميك از
جمالت زير در مورد مساله دوگان صحيح است؟

پایه بهینه مساله دوگان بدون تغییر می ماند اما مقدار متغیرهاي آن تغییر می کنند.

پایه بهینه مساله دوگان و مقدار متغیرهاي آن تغییر می کنند.

پایه بهینه مساله دوگان تغییر می کند ولی مقدار متغیرهاي دوگان تغییر نمی کند.

پایه بهینه و مقدار متغیرهاي دوگان تغییر نمی کنند.
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در يك مسأله برنامه ريزي خطي كه داراي دو متغير و سه محدوديت است، اگر سطر جدول نهايي سيمپلكس داراي سه صفر
باشد، اين مسأله داراي چه جوابي است؟

جواب نشدنیجواب چندگانه

جواب در حالت تباهیدگیجواب نامحدود
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مساله دوگان يك مساله حمل و نقل متوازن داراي چند جواب است؟
گاهی داراي جواب بیکران است.همواره داراي یک جواب بهینه است.

گاهی نشدنی است.همواره بی نهایت جواب بهینه دارد.
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لم فاركاس به چه موضوعي اشاره دارد؟
مسائل برنامه ریزي خطی استاندارد، حتماً داراي نقطه گوشه اي هستند. ( به شرط شدنی بودن)

از بین یک مجموعه محدب و نقطه اي خارج آن می توان یک ابر صفحه جدا کننده عبور داد.

اگر نقطه اي خارج یک مجموعه باشد می توان یک صفحه جدا کننده نقطه از مجموعه را مشخص کرد.

مقدار تابع هدف مساله اولیه یک کران باال براي مقدار تابع هدف مساله دوگان است.
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روش سيمپلكس دوگان در مورد چه جوابي بكار مي رود؟
جواب پایه اي شدنی و غیر بهینهجواب نشدنی و بهینه

جواب پایه اي نشدنی و غیربهینهجواب پایه اي نشدنی و بهینه
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 در تابع هدف را به گونه اي مشخص كنيد كه پايهx1مساله برنامه ريزي خطي زير را در نظر بگيريد. دامنه تغيير ضريب 
بهينه تغيير نكند:

Max z = x1+x2
≤s.t:   x1+2x2  10

≤        ۲x1+x2  10
≥        x1, x2  0

1,5 تا 1,51 تا 20 تا 20,5 تا 0

20
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۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:
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الگوريتم سيمپلكس براي ماكزيمم يابي تابع هدف مسائل برنامه ريزي خطي طوري طراحي شده است كه براي مسائل غير
تباهيده:

در هر مرحله نقطه ي حاصله شدنی باشد.

در هر مرحله تابع هدف افزایش یابد.

در هر مرحله تابع هدف افزایش یابد و نقطه حاصله شدنی باشد.

در هر مرحله تابع هدف حداکثر ممکن افزایش یابد و نقطه حاصله شدنی باشد.
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در ستون لوالي روش سيمپلكس براي متغيرهاي كراندار چه مي توان گفت؟
همه ضرایب غیر صفر در محاسبات منظور می شوند.

تنها ضرایب منفی در محاسبات منظور می شوند.

تنها ضرایب مثبت در محاسبات منظور می شوند.

اگر قسمت سمت راست محدودیتی داشته باشد آنگاه از ضرایب غیر صفر ستون لوال استفاده می شود.
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كداميك از جمالت زير در مورد مسائل برنامه ريزي خطي چند هدفه صحيح است؟
مجموعه راه حل هاي موثر، یک مجموعه متصل است.

مجموعه راه حل هاي موثر، یک مجموعه محدب است.

مجموعه راه حل هاي موثر، یک مجموعه باز است.

مجموعه راه حل هاي موثر، همواره یک نقطه بهینه را شامل می شود.
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كدام گزينه در مورد الگوريتم تجديد نظرشده سيمپلكس صادق است؟
ماتریس پایه در کلیه مراحل،  ماتریس واحد می باشد.

ماتریس پایه در هر مرحله می بایست به یک ماتریس واحد تبدیل شود.

در هر مرحله نیاز به محاسبه معکوس ماتریس پایه نیست.

ماتریس پایه در مراحل مختلف لزوما ماتریس واحد یکه نمی باشد.
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؟نيستكدام گزينه صحيح 
یک چند وجهی حتماً نقطه گوشه اي دارد.

یک چند وجهی بیکران، حداقل یک جهت راسی دور شونده دارد.

هر چندوجهی بیکران جهت دور شونده دارد.

یک چند وجهی کراندار جهت دور شونده ندارد.
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

برنامه ريزي خطي پيشرفته,برنامه ريزي خطي پيشرفته( آموزش محور )

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۹۵ - ,مهندسي صنايع (ارشد)۱۱۱۱۱۱۱مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي اجتماعي 

) را به عنوانx1,x2,x6مساله برنامه ريزي خطي زير را به کمک روش سيمپلکس تجديد نظر شده حل کنيد. (
بردار پايه اوليه در نظر بگيريد:

Min z = 14x1-19x2+21x4+52x5
s.t   :x1-x4 +x5+x6 = 3

       x1+x2-x4 +3x5 = 4
x1+x2+x3-3x4 +x6 = 6

       ≥x1, x2, x3, x4, x5, x6  0

1-

سواالت تشريحي
 نمره۱,۵۶ 

روش هاي نقطه داخلي در حل مسائل برنامه ريزي خطي چه مزيتي نسبت به روش سيمپلکس دارند. کاربرد اين
روشها در مورد چه نوع مسائلي است. توضيح دهيد.

 نمره۰,۷۸ -2

≤ ≥ X={x; Axثابت کنيد اگر مجموعه  b, x  تعريف مي شود، غير تهي باشد، آنگاه هر نقطه داخليEn} که در 0
اين مجموعه از ترکيب محدب نقاط گوشه اي و ترکيب خطي نامنفي جهت هاي غايي آن بدست مي آيد.

 نمره۱,۵۶ -3

ثابت كنيد در مساله حمل و نقل اگر يك جواب پايه اي شدني و عدد صحيح وجود داشته باشد، جواب بهينه نيز
عدد صحيح خواهد بود.

 نمره۱,۵۶ -4

مساله برنامه ريزي خطي زير را به روش ويژه متغيرهاي حد دار حل كنيد.
Max z = x1+2x2+3x3

s.t   :≤x1+x2 +x3  50
       ≤۲x1+x2+3x3  80
       ≥≤  ۰ x1  20
≥≤  ۰ x2  20
≥≤  ۰ x3  20

 نمره۱,۵۴ -5
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