
 بسمه تعالی

یک شرکت تبلیغاتی می خواهد یک برنامه تبلیغاتی را از طریق سه وسیله  .1

، ائه شدهرادیو، تلویزیون و مجله به اجرا دربیاورد. با توجه به اطالعات ار

رکت از برنامه تا آگاهی مشتریان بالقوه شمسئله را طوری فرموله نمایید 

 د.تبلیغاتی حداکثر گرد

 

 تلویزیون رادیو شرح
 

 مجله

ساعات 
 مناسب

ساعات 
 عادی

 10333 03333 00333 03333 هزینه هر بار تبلیغات

تعداد مشتریان زنی که از 
 تبلیغ اطالع پیدا می کنند

033333 033333 
 

033333 133333 

تعداد مشتریان بالقوه که از 
 تبلیغ اطالع پیدا می کنند

033333 033333 033333 033333 

 

تومان می باشد. شرکت خواهان  0333333بودجه تبلیغاتی شرکت همچنین حداکثر 

 این امر است که:

 کنند. ر از زنان از تبلیغ آگاهی پیدانف 0333333الف( حداقل 

 باشد. تومان 033333بلیغ در تلویزیون ب( حداکثر بودجه ت

بار در وقت های  0بار تبلیغ در ساعات عادی روز در تلویزیون و  0ج( حداقل 

 انجام پذیرد. مناسب

 بار باشد. 13تا  0د( تعداد تبلیغات در مجله و رادیو بین 

 

 

 

شرکتی می خواهد بداند که از هر یک از سه محصولش چه مقدار تولید کند تا با  .0

زی خطی رعایت محدودیت منابع حداکثر سود کل بدست آید. یک مدل برنامه ری

 د. برای این مسأله فرموله نمایی

 



 مقدار در دسترس  0محصول  0محصول  1محصول  

 کیلوگرم 033 0 6 0 مواد اولیه

 ساعت 003 0 0 0 نیروی کار

سهم سود هر 
 واحد

0 0 0 _ 

 

نوع اسباب بازی تولید می کند. اطالعات  0اسباب بازی، یک شرکت تولیدکننده  .0

 مسئله در جدول زیر ارائه شده است:

 

نوع اسباب 

 بازی

 نیروی کار مورد نیاز هر
 واحد ساعت

 هزینه هر واحد تولید

A 0 033 

B 0 1333 

C 0 033 

 

ساعت می  633ساعات کار کارخانه و کل  0333333کل بودجه کارخانه 

، Bواحد؛ تقاضای اسباب بازی نوع  A ،033باشد. تقاضای اسباب بازی نوع 

د فروش هر واحاست.قیمت  C ،103واحد؛ و تقاضای اسباب بازی نوع  033

می  10333و  10333، 0333؛ A ،B ،Cبازی ها به ترتیب نوعاسباب 

باشد. مسئله را به گونه ای فرموله نمایید که ضمن برآورده ساختن تقاضای هر 

 یک از اسباب بازی ها، سود کل تولیدات حداکثر گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مسائل زیر را به روش ترسیمی حل کنید و اگر از حالت خاصی برخوردار بودند  .0
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 ل زیر را به روش سیمپلکس حل نمایید.مد .0
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 بزرگ حل نمایید.  Mبه روش  .6
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 با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان

 


