جامعة البحر االحمر
كمية الدراسات العميا والبحث العممي
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الزمن 3 :ساعات

المادة :بحوث العمميات

التاريخ2016/4/5 :م

التعميمات:

* أجب عن ثالثة أسئمة فقط .
السؤال األول20( :درجة)
ضع عالمة ( ) اما العبارة الصحيحة وعالمة (×) امام العبارة الخاطئة :
 .1اىم عيب في طريقة الركن الشمالي الغربي انيا تنظر لالحتياجات وتقوم بتمبيتيا من اقرب مخزن دون النظر الى
التكمفة .
 .2يتمثل اسموب الندم في مقدار ما سيتحممو متخذ القرار من ندم في حالة اتخاذه قرار خاطئ .
 .3من خصائص مشكمة التعيين ان يكون الطمب والعرض اقل من الواحد الصحيح .
 .4من الصفات المميزة لعممية اتخاذ القرار العمومية والشمول واالستمرار والتأكد .
 .5المسار الحرج ىو اقصر مسار زمنياً واطول زمن يمكن خاللو انجاز المشروع بأكممو ضمن الموارد المتاحة .
 .6من اىم عناصر مشكمة النقل اختالف المسافات الفاصمة بين مناطق االنتاج ومناطق التوزيع.
 .7ترمز الدائرة في شجرة الق اررات الى نقطة اتخاذ القرار .
 .8يعتبر االفتقار لمتخطيط السميم من المشاكل البيئية التي تحد من قدرة المدير عمى اتخاذ القرار في السودان .
 .9قيمة التكمفة في مشكمة النقل غالباً ما تكون متساوية وقد تختمف من طريقة ألخرى .
 .10يساعد عمم بحوث العمميات من خالل اساليبو المختمفة في المساعدة في حل المشكالت االقتصادية وتخصيص
الموارد.
السؤال الثاني 20( :درجة)
 .1تمتمك احدى الشركات أربعة مواقع صناعية بطاقة انتاجية محدد لكل موقع صناعي ،شيد الطمب عمى منتوج الشركة
زيادة في اآلونة األخيرة مما وضع الشركة أمام قرار إشباع ىذا الطمب .
يتوقع متخذ القرار بأن زيادة إنتاج الشركة يمكن أن يواجو ثالثة حاالت بيئية كما موضح في الجدول أدناه :
البدائل

طمب عالي

طمب متوسط

طمب منخفض

مصنع ()1

5000

10.000

6000

مصنع ()2

11000

6000

12.000

مصنع ()3

14000

3000

7000

مصنع ()4

4000

6000

15.000
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المطموب:
حدد البديل األفضل باستخدام االستراتيجيات اآلتية :
(أ) استراتيجية التفاؤل

(ب) استراتيجية التشاؤم

(ج) استراتيجية الندم

(د) استراتيجية ال بالس

 .2أوجد القيمة الصغرى لدالة اليدف التالية مستخدماً الطريقة البيانية .
w = x1+ 2 x2

Min

S.T

شرط عدم السمبية

)(1

4 x1 + x 2 ≥ 4

)(2

2 x1 + 3x2 ≥ 6

)(3

X1 ≤ 2

)(4

X2 ≤ 3

X1 , x2 ≥ 0

السؤال الثالث :
تقوم شركة المصاعد بانتاج نوعين من المصاعد صغير وكبير حيث يمر كل منتج بمرحمتين انتاجيتين  :األولى الصنع

والثانية التجميع .

الطاقة االنتاجية المتاحة في قسم الصنع ىي  2800ساعة عمل اسبوعياً بينما يتوفر  1600ساعة عمل في قسم

التجميع .

تحتاج المصاعد الكبيرة الى  8ساعات في قسم الصنع وساعتين في قسم التجميع بينما تحتاج المصاعد الصغيرة الى 6

ساعات في قسم الصنع و  4ساعات في قسم التجميع .

وتبمغ عوائد المصعد الكبير  280الف جنيو بينما المصعد الصغير يعطي عائد قدره  300الف جنيو ويمكن بيع اي
كمية منتجة .
المطموب :صيااة الممكمة اعالال رياضياًا.
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السؤال الرابع20( :درجة)
استثمارية جديدة اعتماداً تفكر الشركة

تتوقع شركة النيمين بأن الظروف االقتصادية تتجو باتجاه خمق فرص
باالستثمار في أحد ثالثة مشاريع ىي :

مشروع انتاج البالستيك ،مشروع انتاج االلمونيوم أو محطة تعبئة الوقود وتتوقع الشركة أن الحاالت البيئية االقتصادية

يمكن أن تكون ممتازة وباحتمال  0.40وجيدة جداً باحتمال  0.20وجيدة باحتمال  0.40اعتماداً فإن العائد سيتباين

بتباين الظرف االقتصادي  000لذا تتوقع الشركة بأن مشروع البالستيك يمكن أن يحقق عائد

 500.000جنيو،

 300.000جنيو 200.000 ،جنيو بالتعاقب لمحاالت البيئية وتتوقع الشركة بأن مشروع انتاج االلمونيوم يمكن أن يحقق
عائد  400.000جنيو200.000 ،جنيو أو  120.000جنيو حسب الحالة االقتصادية عمى التوالي .
أخي اًر تتوقع الشركة بأن محطة لتعبئة الوقود يمكن أن تحقق عائد بمبمغ

 60.000جنيو أو 400.000جنيو أو

 200.000جنيو في حالة الظرف االقتصادي الممتاز أو الجيد جداً عمى التوالي .
المطموب:
 /1تصميم جدول القرار.
 /2رسم شجرة القرار وتحديد المشروع الذي يجب اختياره وذلك باستخدام طريقة ال .Expected value
 /3تقدمت شركة استشارية بغرض تحويل الحالة من مخاطرة الى حالة موكدة عن طريق تزويد الشركة بمعمومات اضافية
بتكمفة  250.000جنيو .ىل توصي بقبول العرض ولماذا؟

واهلل الموفق
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