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 אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 14631463 – 2מבחן בתפ"י 

 

 2.7.2014תאריך:        תלמידי הנדסת תעשיה וניהולמיועד ל:   משה צופיו דביר שבתאי: יםמרצ

 

 שבעה דפים שחולקו ע"י המרצה+מחשבוןחומר עזר:     שעות 3משך המבחן:    א'מועד:  ' בסמסטר: 

 

 ב ה צ ל ח ה ! ! !    שאלות, עליך לענות על כולן     3במבחן 

 

 נקודות 64 – 3שאלה 

. jtהינו  jהביצוע של עבודה זמן   .מכונות העובדות במקביל שתיעל עבודות  nשל נתונה בעיית תזמון 

 j)כלומר זמן ביצוע עבודה  32v=ומהירות המכונה השנייה הינה  11v=מהירות המכונה הראשונה הינה 

נדרשת עריכה  i. בתחילת העבודה של מכונה (3jt/ובמכונה השנייה  jtבפועל במכונה הראשונה הינו 

(up-set שמשכה הינו )0>is  1,2=עבורi  כמובן שאין צורך לבצע עריכה במכונה שאינה מבצעת כלל(

המקסימאלי המטרה הינה לשבץ את העבודות למכונות כך שזמן הסיום . 2s>1sכן נתון ש -כמועבודות(. 

(maxC.יהיה נמוך ככל האפשר ) 

. הגדר בצורה מסודרת את משתני ההחלטה, את ליניארי( נסח את הבעיה כבעיית תכנות %01א. )

 השתמש בכמה שפחות משתני החלטה בניסוח. פונקצית המטרה, את האילוצים ואת אילוצי הסימן.

 .2לי כל המשימות יושמו למכונה אופטימאהפתרון ב( הצג תנאי שאם מתקיים אזי בהכרח 4%. )ב

 העזר בבעיית החלוקה. .( הוכח כי הבעיה קשה8%ג. )

חסמים תחתונים לערך הפתרון האופטימאלי במידה והתנאי בסעיף ב' אינו מתקיים.  שלושה( הצג 6%ד. )

 הניקוד. והשלישי על הזמן המינימאלי השני על הזמן המקסימאליאחד מבוסס על סכום זמני העבודות, ה

 לסעיף זה יהיה פונקציה של איכות החסמים ונכונותם.

ידה והתנאי בסעיף ב' אינו מתקיים, כאשר ( הצג חסם עליון לעומס במכונה הכי פחות מועמסת במ2%ה. )

 העומס במכונה מכיל גם את זמן העריכה במידה והושמו עבודות למכונה.

התכנות שניתנה בסמסטר זה והציעו את צמד הלירנים, זוהר ועומרי קיבלו השראה מעבודת ( 01%. )ו

 :(LLZOהאלגוריתם הבא )אלגוריתם 

 ועצור.  2: בדוק האם התנאי של סעיף ב' מתקיים. אם כן, בצע השמה של כל המשימות למכונה 0צעד 

 .2sלהיות  2של מכונה  ההתחלתי את העומסו 1sלהיות  0של מכונה  ההתחלתי : קבע את העומס2צעד 

למכונה הכי פחות מועמסת, ועדכן את העומס במכונה  j, בצע השמה של גוב j=nועד  j=1: החל מ 3צעד 

 (. jלעומס בהתאם למכונה בה הושם גוב  3jt/או  jtזו בהתאם )הוסף 

בשאלון נפלה טעות  לב: )שימו לבעיה. )אפרוקסימציה( קירוב 1.75מהווה  LLZOהוכח כי אלגוריתם 

 (קירוב 3.23 מהווהוהאלגוריתם 
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



 נקודות 13 – 2שאלה 

 החודשים הקרובים. 3-נתון הביקוש למוצר ב

 .$ 2וכי עלות החזקת יחידה במלאי לחודש הינה  $ 021ידוע כי עלות העריכה לפני כל סדרת ייצור הינה 

 .$ 21עלות ייצור כל יחידה הינה 

3 4 3 2 0 t 

150 70 130 20 80 tV 

 

 ( מהי תוכנית הייצור האופטימאלית ומהי עלותה ?8%) .א

( שעבורה לחודש 2$זקת יחידה במלאי לתקופה )במקום ( מה צריכה להיות עלות הח6%) .ב

 אופטימאלי ?  LFLהפתרון המתקבל עפ"י שיטת

ת הייצור יחידות. מה תהיה תוכני 011-( מתברר כי לא ניתן לייצר בתקופה יותר מ6%) .ג

האופטימאלי, אך ניתן להשתמש בכל שיטה למציאת הפתרון  ?האופטימאלית ומהי עלותה

 .אופטימאלי עליך להוכיח שאכן הפתרון הוא

ניתן להזמין את המוצר ( בהמשך למגבלת קיבולת הייצור המוצגת בסעיף ג', נודע כי 01%) .ד

מספר היחידות שניתן ואין מגבלה על  . המוצר מגיע באיכות זהה$ 20מקבלן חיצוני בעלות של 

 2$ות החזקתו במלאי נותרת ללא שינוי ). על$ 211. עלות ההזמנה הינה לרכוש בתקופה

תחת ההנחה  תניארי כך שסך העלות תהיה מינימאלינסח את הבעיה כבעיית תכנות לי .(לחודש

הצג את הניסוח בצורה מלאה ללא שימוש שניתן לשלב יצור עם רכש גם באותה תקופה. 

 .. החלף כל פרמטר עם המספר המתאיםו  ∑בסימונים כמו 

: האם יתכן מצב בו הביקוש נטו לפריט בתקופה מסוימת עיפים הקודמיםללא קשר לס( 3(% .ה

 קטן מהביקוש ברוטו? הוכח!
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 נקודות 23 – 1שאלה 

)כל תחנה דורשת  ש"ח 23שעות, שכר שעתי לעובד הוא  8בקו יצור בדרום הארץ משך יום עבודה הינו 

. ידוע כי ביום אחד חומר הגלם זניחה()עלות  ₪ 03ומחיר מכירה של המוצר שמייצרים הינו  עובד בודד(

ד עם תחנות יחידות לכל היותר. כמו כן, לא ניתן לעבו 01יחידות וניתן למכור  61חייבים לספק לפחות 

 . נתון כי על מנת לייצר את המוצר יש צורך לבצע את הפעולות הבאות: כפולות

 משך בדקות קדימות פעולה

A - x 

B A 4 

C A 6 

D B,C 3 

E C 4 

F E,D 3 

 

 ליך להוכיח שהאיזון אכן אופטימאלי. עניתן להשתמש בכל שיטה לאיזון אך בכל הסעיפים 

 

𝑥( הניחו כי 01%)  .א = והציגו  AON, מהו איזון הקו שימקסם את רווחי המפעל? ציירו רשת 3

 כל חישוביכם, האיזון האופטימאלי ואת הרווח המקסימאלי שמתקבל. 

0בטווח  𝑥( מה יהיה איזון הקו שימקסם את רווחי המפעל  לכל ערך של 03%)  .ב < 𝑥 ≤ 6? 

 נמקו את תשובותיכם.
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 0פתרון שאלה 

 פתרון סעיף א'

,𝑡1 :קלט … , 𝑡𝑛           𝑆1, 𝑆2            𝑉1 = 1 ,  𝑉2 = 3 

 :משתני החלטה

𝑥𝑗 =  {
אם ג′וב 𝑗 מעובד במכונה 1           1

             אחרת                             0
            ∀𝑗 = 1, … , 𝑛 

𝑦𝑖 =  {
1           i אם ג′וב כלשהו מעובד במכונה

                    אחרת                             0
     ∀𝑖 = 1,2 

 :ת מטרהיפונקצי

min 𝑍 =  𝐶𝑚𝑎𝑥 

s.t 

(1)    𝐶𝑚𝑎𝑥 ≥ ∑ 𝑥𝑗 ∗ 𝑡𝑗 + 𝑦1 ∗ 𝑆1
𝑛
𝑗=1   

          𝐶𝑚𝑎𝑥 ≥ 1

3
∑ (1 − 𝑥𝑗) ∗ 𝑡𝑗 + 𝑦2 ∗ 𝑆2

𝑛
𝑗=1   

(2)    𝑀 ∗ 𝑦1  ≥   ∑ 𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1    

          𝑀 ∗ 𝑦2  ≥   ∑ (1 − 𝑥𝑗)𝑛
𝑗=1    

(3)  𝑥𝑗  , 𝑦𝑖 = 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 {0,1}   ∀𝑗 = 1, … , 𝑛  , 𝑖 = 1,2 

 .nלהיות מספר גדול, לכל הפחות כמספר הג'ובים  Mנקבע את   

 אילוצים על זמן הסיום להיות המקסימלי מבין זמני הסיום על שתי המכונות. (0)

 .iבמידה ולפחות ג'וב אחד משובץ על מכונה  0כך שיקבלו ערך  𝑦𝑖אילוצים עבור המשתנים  (2)

  צי סימן.אילו (3)

 

 בסעיף זה: טעיות נפוצות

  שימוש במשתנה𝑥𝑖𝑗 –  אמנם נכון אבל מיותר כשמדובר בשתי מכונות בלבד. שימו לב שאם מנסחים באופן

 כזה יש להוסיף אילוץ על כך שכל ג'וב מעובד בדיוק במכונה אחת, אחרת אין צורך.

  השארת ביטויmax  ניסוח לא ליניארי. –בפונקציית המטרה 

 ה זה זמן הסיום המקסימלי לא צריך אי התייחסות לאפשרות שכל הג'ובים ישובצו על אותה מכונה ובמקר

 של המכונה שבה לא שובצו ג'ובים. setup-להיות גדול מזמן ה

  ניסוח ללא האילוצים המתאימים על𝑦𝑖 -  1במקרה זה המשתנים יקבלו את הערך. 

  יש לציין מהו גודלו שלM .לכל הפחות 

    אילוצים כמו𝑦1  ≥  𝑥𝑗   ∀𝑗  2אמנם נכונים אך דורשיםn  בלבד. 2אילוצים כאלה במקום 

 אין צורך באילוצי סימן לפרמטרים שהינם הקלט של הבעיה, למשל לזמני העיבוד או לזמני ה-setup. 
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 ב'פתרון סעיף 

𝑆1 + min
𝑗=1,…,𝑛

 {𝑡𝑗} ≥ 𝑆2 + 1

3
∑ 𝑡𝑗

𝑛
𝑗=1  

במידה ותנאי זה מתקיים אפילו את הג'וב הקצר ביותר לא כדאי לשבץ על מכונה אחת, וכמובן גם לא 

 ארוכים יותר.ג'ובים 

 טעויות נפוצות לסעיף זה: 

  אי התחשבות ב𝑚𝑖𝑛  {𝑡𝑗}  אמנם עדיין נכון אך פחות הדוק. –בתנאי 

 

 ג'פתרון סעיף 

 נבנה את המקרה הפרטי הבא:

∑ג'ובים כך ש  n+1קיימים  𝑡𝑗 = 𝐵𝑛
𝑗=1  ו- 𝑡𝑛+1 = 7𝐵 . 

𝑆1כך:  setup-בנוסף נקבע את זמני ה = 2𝐵 + 1 , 𝑆2 = עומדים  setup-. ניתן לראות שזמני ה1

𝑆1בתנאי ש  > 𝑆2 > 0. 

Kנקבע את היעד של זמן הסיום המקסימאלי:  = 2.5B + 1. 

𝐶𝑚𝑎𝑥כלומר השאלה היא האם קיים תזמון בו  ≤ 2.5𝐵 + 1 ? 

 שאם הפתרון לבעיית החלוקה הינו "כן" אז גם הפתרון לבעיית התזמון הינו "כן": נוכיח תחילה

,𝐴1הפתרון לבעיית החלוקה הינו "כן" כלומר קיימות שתי תתי קבוצות  𝐴2  כך ש∑ tj =𝑗∈𝐴1

∑ tj = B

2𝑗∈𝐴2
          ,𝐴1 ∩ 𝐴2 = 𝐴1 -,  ו  ∅ ∪ 𝐴2 = 𝐴 . נשבץ את תת הקבוצה𝐴1  ואת  0במכונה

𝐶𝑚𝑎𝑥1. נקבל כי n+1יחד עם ג'וב  2במכונה  𝐴2תת הקבוצה  = 𝑆1 + 𝐵

2
= 2.5𝐵 + Cmax2 -ו 1 =

S2 + 1

3
(B

2
+ 7B) = 2.5B +  כלומר התשובה לבעיית התזמון הינה "כן". 1

 כעת נוכיח שאם התשובה לבעיית החלוקה הינה "לא" אז גם התשובה לבעיית התזמון הינה "לא":

𝐶𝑚𝑎𝑥1מהירה מכיוון שאחרת נקבל ש: חייב להשתבץ על המכונה ה n+1תחילה נשים לב שג'וב  >

7𝐵 > 𝐾  והתשובה לבעיית התזמון תהיה "לא" בכל מקרה. כעת, מכיוון שהתשובה לבעיית החלוקה

B -הינה "לא", בהכרח על אחת המכונות נאלץ לשבץ קבוצת ג'ובים שסכום זמני העיבוד שלה גדול מ

2
 ,

𝐵נניח 

2
+ 𝜀.  נקבל ש: אם נשבץ קבוצה זו על המכונה האיטית𝐶𝑚𝑎𝑥1 = 𝑆1 + 𝐵

2
+ 𝜀 = 2.5𝐵 + 1 +

𝜀 > 𝐾  :והתשובה לבעיית התזמון הינה "לא". אם נשבץ קבוצה זו על המכונה המהירה נקבל ש

𝐶𝑚𝑎𝑥2 = 𝑆2 + 1

3
(B

2
+ 𝜀 + 7B) = 2.5B + 1 +

ε

3
< 𝐾  וגם כאן התשובה לבעיית התזמון הינה

 מון הינה "לא"."לא". כלומר אם התשובה לבעיית החלוקה הינה "לא" גם התשובה לבעיית התז

𝐶𝑚𝑎𝑥 הראינו כי אם ישנה חלוקה לשתי קבוצות שוות גודל, ניתן למצוא פתרון שעבורו ≤ 2.5𝐵 + 1 

𝐶𝑚𝑎𝑥אז בהכרח ואם אין חלוקה לשתי קבוצות שוות גודל  > 2.5𝐵 + לכן קיים פתרון למקרה . 1

ו נשל הבעיהומכאן שגם , הפרטי שלנו אם ורק אם התשובה לורסיית ההכרעה של בעיית החלוקה היא כן

 הינה בעיה קשה.
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 טעויות נפוצות לסעיף זה: 

  ישנם מקרים פרטיים רבים המאפשרים הוכחה של התלות בבעיית החלוקה, בכולם חייבים להשתמש בג'וב

𝑡𝑛+1נוסף שהוא מאוד ארוך כך שלא ניתן לשבץ אותו על המכונה האיטית. רבים למשל קבעו ש:  = 𝐵 +

3(𝑆1 − 𝑆2)  ו- 𝐾 = 𝑆1 + 𝐵

2
. אם זאת חייבים להסביר למה הג'וב הנוסף חייב להשתבץ על המכונה 

ניתן לשבץ אותו על המכונה האיטית ולהגיע  תהמהירה, ללא הסבר זה ההוכחה אינה שלמה מכיוון שתיאורטי

S1לפתרון גם ללא חלוקה שווה. אם הג'וב הנוסף קצר מדי, למשל  − S2  אז יכול להיות מצב שנשבץ אותו על

המכונה האיטית, נקבל שתי קבוצות לא שוות בגודלן ואת הגדולה מהן נשים על המכונה המהירה ונקבל פתרון 

 לבעיית התזמון. 

 התעלמות מזמני ה-setup  או בחירת מקרה פרטי בו𝑆1 = 𝑆2 = או כל מקרה פרטי אחר הנוגד את הנתון  0

𝑆1ש:  > 𝑆2 >  . בנוסף התעלמות מהמהירויות של המכונות. 0

  שליחת𝑆1, 𝑆2  לבעיית החלוקה הינה טעות מכיוון שיתכן ונקבל תשובה חיובית לבעיית החלוקה בה𝑆1, 𝑆2 

 משובצים באותה קבוצה וזה כמובן לא רלוונטי לבעיית התזמון.
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 'דפתרון סעיף 

 חסמים תחתונים:

𝐿𝐵1 = 𝑆1 + min
𝑗=1,…,𝑛

{𝑡𝑗}  

𝐿𝐵2 = 𝑆2 + max
𝑗=1,…,𝑛

{𝑡𝑗} ∗ 1

3
  

החסם התחתון השלישי נקבע ע"י מצב בו המכונות מאוזנות, נניח סכום הזמנים הכולל של הג'ובים 

 אזי: Bוסכום הזמנים של כל הג'ובים הינו  Xשהושמו למכונה הראשונה הינו 

𝑆1 + 𝑋 = 𝑆2 +
1

3
(𝐵 − 𝑋)  

 ונקבל: Xנבודד את 

𝑋 =
3

4
(𝑆2 − 𝑆1 +

𝐵

3
)  

 ולכן:

𝐿𝐵3 = 𝑆1 + 𝑋 =
1

4
(𝑆1 + 𝐵) +

3

4
𝑆2  

 טעויות נפוצות לסעיף זה: 

  חסם שלמעשה אינו חסם כמו
S1+S2

2
+

B

4
ניתן להגיע לזמן סיום  S2-גדול בהרבה מ S1-מכיוון שבמידה ו 

 מוקדם ממנו.

   חסם שאינו הדוק מספיק כמו
S1+S2+B

4
. 

  .חסמים שתלויים בשיבוץ של הג'ובים למכונות הם כמובן טעות מכיוון שאין לנו איך לחשב את ערכם 

 

 'הפתרון סעיף 

חסם עליון על העומס במכונה הפחות מועמסת יתקבל כאשר העומס על שתי המכונות שווה, כלומר בדיוק 

𝐿𝐵3. 

 טעויות נפוצות לסעיף זה: 

  המתבסס על איזון מושלם בין המכונות הינו טעות. טעות נגררת מהסעיף כל פתרון שונה מהחסם התחתון

 הקודם קיבלה את מלוא הנקודות.
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 'ופתרון סעיף 

לבעיה. לכן, כל מי שסכימת  אפרוקסימציה 3.23הערה: למרות האמור בשאלון האלגוריתם מהווה רק 

ההוכחה יחד עם השימוש בחסם העליון מסעיף ה' והחסמים התחתונים מסעיף ד' היו נכונים קיבל את 

 מלוא הנקודות.

 

אפרוקסימציה, כלומר קיימת קבוצה לא  3.23נניח תחילה )בדרך השלילה( שהאלגוריתם אינו מהווה 

Iאשר עבור כל  𝐼ריקה של קלטים  ∈ 𝐼 מתקיים ש: 

Cmax
A (I)

Cmax
∗ (I)

> 3.25  

𝐼בדומה להוכחה בכיתה ניתן להראות שאם  ≠ )בו מספר הג'ובים  𝐼-אזי בקלט הקטן ביותר השייך ל ∅

-הוא מינימלי( הג'וב האחרון שהושם, הפך את המכונה הכי פחות מועמסת להכי מועמסת. נסמן קלט זה כ

𝐼𝑚𝑖𝑛. 

 ואז: 0הג'וב האחרון הושם למכונה  𝐼𝑚𝑖𝑛-במקרה הגרוע יותר, ב

𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐼𝑚𝑖𝑛) ≤
1

4
(𝑆1 + ∑ 𝑡𝑗

𝑛−1
𝑗=1 ) +

3

4
𝑆2 + 𝑡𝑛 =

1

4
(𝑆1 + ∑ 𝑡𝑗

𝑛
𝑗=1 ) +

3

4
𝑆2 +

3

4
𝑡𝑛 ≤

Cmax
∗ +

3

4
𝑡𝑚𝑎𝑥  

𝑡𝑚𝑎𝑥ניתן לקבל ש  𝐿𝐵2-מ ≤ 3Cmax
∗ + 3𝑆2 < 3Cmax

 ולכן: ∗

𝐶𝑚𝑎𝑥(𝐼𝑚𝑖𝑛) < Cmax
∗ +

9

4
Cmax

∗ = 3.25Cmax
∗   

באותו אופן )
𝑡𝑛

3
היחס נשמר ואף טוב  2( ניתן להראות שגם אם הג'וב האחרון הושם למכונה 𝑡𝑛במקום  

 יותר. 

 

 טעויות נפוצות לסעיף זה: 

 קיים גם קלט  אי הוכחה של טענת העזר לפיה אם קיים קלט שלא עומד ביחס של האפרוקסימציה

דומה עבורו השמה של הג'וב האחרון הופכת את המכונה הכי פחות מועמסת להכי מועמסת. יש 

 להתאים אותה לבעיה הנוכחית ולהוכיח אותה.

 ה'.-אי שימוש בחסמים מסעיפים ד' ו 

  :שימוש בכך ש𝑡𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥.זה לא נכון בבעיה זאת אך לא הורדו על כך נקודות . 
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 2לה פתרון שא

3 4 3 2 0 t 

150 70 130 20 80 tV 

120 , 2K h   

 פתרון סעיף א'

0

*

1 0 0,1

*

0 0,2

2

1 1,2

0 0,3

3 1 1,3

*

2 2,3

2 2,4

4 *

3 3,4

5

0

0 120

0 20 160

120 240

0 20 2 130 680

120 130 500

160 280

160 70 420

280 400

F

F F M K

F M K h
F Min

F M K

F M K h h

F Min F M K h

F M K

F M K h
F Min

F M K

F M



    

     
 

   

       


     
    

    
 

   


3 3,5

*

4 4,5

280 150 700

400 520

F M K h
in

F M K

    


   

 

 שחזור הפתרון

0,2 2,3 3,4 4,5

0 2 3 4 5

M M M M
F F F F F    

 כלומר:

 יחידות. 011 - 2-ו 0עבור תקופות  0נבחר לייצר בתקופה 

 יחידות. 031 - 3עבור תקופה  3קופה נבחר לייצר בת

 יחידות. 01 - 4עבור תקופה  4נבחר לייצר בתקופה 

 יחידות. 031 - 3עבור תקופה  3קופה נבחר לייצר בת

 

העלות הכוללת תהיה ו 520 20 80 20 130 70 150 9520        
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 טעויות נפוצות

עלויות הייצור קבועות ואינן משפיעות על תוכנית הייצור.  – WWחישוב עלויות ייצור בתוך חישוב 

 חישוב עלויות הייצור בכל השלבים אינו יעיל.

 פתרון סעיף ב'

יהיה אופטימאלי, בשום תקופה לא ישתלם להחזיק מלאי.  LFLכדי שהפתרון המתקבל על פי שיטת 

 כלומר עלות החזקת המלאי צריכה להיות תמיד יקרה יותר מעלות העריכה.

 (. כדי שלא ישתלם להחזיקו במלאי צריך להתקיים:2יחידות )בחודש  21הביקוש המינימאלי הינו 

20K h   120כלומר 20h  6ולכן h 

, לא ישתלם להחזיק יחידות במלאי ולכן $ 6כלומר כל זמן שעלות החזקת יחידה במלאי תהיה מעל  

 יהיה הפתרון האופטימאלי. LFLהפתרון המתקבל על פי שיטת 

 0-2לתקופות  0נקבל ריבוי פתרונות. פתרון ראשון יהיה זהה לסעיף א' )ייצור בתקופה  h=6עבור 

, הפתרון h=6(. לכן גם עבור LFLרון שני יהיה ייצור בכל תקופה )וייצור בכל תקופה לאחר מכן(, פת

 אופטימלי. LFLהמתקבל עפ"י שיטת 

 

 טעויות נפוצות

 א מסעיף הפתרון של כוללת עלות השוואת( 'ב כתלות h )שיטת לפי הכוללת לעלות והשוואה LFL 

 העלות(. בשאלה הנתונים עבור נכונה יצאה התשובה אם גם) כוללת עלויות להשוות נכון זה אין –

 נכונה זו ותוכנית' א בסעיף שחישבנו הייצור לתוכנית נכונה( h ב תלוי אם גם' )א מסעיף הכוללת

( h=2 לפי שחושבה ההזמנות בתוכנית תלויה אשר) הזו שהעלות להבטיח ניתן לא. h=2 עבור

 .h של שונה ערך עבור גם תישאר

 ייצרנו לא בה היחידה התקופה) 2 לתקופה 2 בתקופה הזמנה ואילוץ' א מסעיף בפתרון שימוש 

 לא בה היחידה התקופה אילוץ – התקופות שאר על להשפעה התייחסות ללא( מלאי לשמור והעדפנו

 מאשר מלאי לשמור העדפנו בה אחת תקופה רק שיש מכיוון – לפתרון ומקביל) נכון הוא ייצרנו

 בעלות השינוי איך על להתייחס צריך היה אך(, המינימלי הביקוש עם התקופה בהכרח זוהי – לייצר

 לייצר העדפנו שאם מכוון, משתנה אינו הפתרון ששאר כי ולציין הפתרון שאר על משפיעה האחזקה

 .במלאי להחזיק במקום לייצר נעדיף, תתייקר המלאי עלות כאשר בהכרח אז, 2=אחזקה עלות עבור

 בעזרת מחדש פתרון WW כאשר h את רק לבדוק יש. יעילה אינה העבודה אך, נכונה משתנה הינו 

 צריכה מה נשאלנו בה, בתרגול הוצג דומה עקרון(. מאפס שגדול) המינימאלי הביקוש עם התקופה

 .LFL בשיטת לפתרון זהה יהיה S&M בשיטת שהפתרון כדי ההזמנה עלות להיות
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 פתרון סעיף ג'

 נבחן את יכולות הייצור המצטברות מול הביקוש המצטבר.

3 4 3 2 0 t 

150 70 130 20 80 tV 

 ביקוש מצטבר 81 011 231 311 431

 יכולות ייצור מצטברות 011 211 311 411 311

 

ולכן ניתן לעמוד  ,ניתן לראות כי בכל החודשים יכולות הייצור המצטברות גבוהות מהביקוש המצטבר

 בביקוש מבלי להיכנס לחוסר.

סדרות ייצור  3יחידות, ברור כי נצטרך  431מאחר והביקוש המצטבר הוא 
450

100

 
 

 
כדי לספק את  

 הביקוש.

 כלומר בכל תקופה תבוצע סדרת ייצור.

בועות, כמו גם עלויות אם בכל מקרה אנחנו חייבים לייצר בכל תקופה, זאת אומרת שעלויות העריכה ק

 נוכל לחסוך בעלויות החזקת המלאי. השאלה היא כיצדייצור הפריטים. אם כך, 

לא ניתן לייצר את כל הביקוש באותן תקופות, ולכן נצטרך לייצר לפני  3 -ו 3ניתן לראות כי בחודשים 

את עלויות אחזקת  תקופות אלו, על מנת שלא ניכנס לחוסר. על מנת לקבל פתרון אופטימלי, נדאג למזער

המלאי על ידי ייצור מלאי מאוחר ככל הניתן )ביחס לתקופות הנ"ל(. לשם כך נפתור מהסוף להתחלה, 

 כאשר בכל תקופה נייצר את המקסימום שנוכל על מנת לעמוד בביקוש:

 .4יחידות מחודש  31ולכן כדי לעמוד בביקוש נצטרך להעביר  ,יחידות 031הביקוש הוא  3-בחודש ה

בלבד. לפיכך  31ולכן היתרה שנוכל לצבור היא  011, יכולת הייצור היא 01הביקוש הוא  4ש בחוד

 .3עבור חודש  3יחידות מחודש  21נצטרך להעביר עוד 

. יחד 2יחידות מחודש  31ולכן כדי לעמוד בביקוש בחודש זה נצטרך להעביר  031הביקוש הוא  3בחודש 

עבור  2יחידות שנדרש לייצר בחודש  31סכום כולל של , הגענו ל3הנדרשות עבור חודש  21-עם ה

 החודשים הבאים אחריו.

 .בביקוש וגם במגבלת קיבולת הייצוריחידות נוכל לעמוד  01, כך שאם נייצר 21הביקוש הוא  2בחודש 

יחידות בדיוק. אין סיבה להחזיק מלאי עבור  81ן לייצר עבורו תולכן ני 81הביקוש הוא  0בחודש 

עבור  2יהיה תמיד יותר יקר מייצור בחודש  3-3עבור החודשים  0הבאים )ייצור בחודש החודשים 

 (.3-3חודשים 

הפתרון הוא פתרון אופטימלי מכיוון שדאגנו לייצר ולהחזיק מלאי מאוחר ככל הניתן. כל פתרון אחר 

 יגרור החזקת מלאי לזמן ארוך יותר, ולכן העלות תהיה גבוה יותר.
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 ית:תוכנית ייצור סופ

 יח' 81 – 0ייצור בתקופה 

 יח' 01 – 2ייצור בתקופה 

 יח' 011 – 3ייצור בתקופה 

 יח' 011 – 4ייצור בתקופה 

 יח' 011 – 3ייצור בתקופה 

 

 עלות כוללת :

3 4 3 2 0 t 

150 70 130 20 80 tV 

100 100 100 70 81 tQ 

 50 20 50  tI 

 

TC = 5*K + h*(50+20+50) + C*∑Vt = 5*120 + 2*120 + 20*450 = 9840 

 

 טעויות נפוצות

רובכם סיפקתם פתרון נכון תוך כדי הסבר על דרך הפתרון ושלבי העבודה. עם זאת, רבים לא הסבירו 

  מדוע הפתרון שהוצג הוא אופטימלי )כלומר, שאין פתרון טוב ממנו(.
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 פתרון סעיף ה'

 ההחלטה:משתני 

tP  הכמות שנבחר לייצר בתקופהt  

tO  הכמות שנבחר לייצר בתקופהt  

tI  הכמות שתישאר במלאי בתום תקופהt 

 1, 0tX   האם בוצעה / לא בוצעה סדרת ייצור בתקופהt 

 1, 0tY   האם בוצעה / לא בוצעה הזמנה בתקופהt 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 5 1 5 1 5

1 5 1 5

1 1 1

1 2 2 2

2 3 3 3

3 4 4 4

4 5 5 5

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

1 1

120 200 2

20 21

. .

1 80

2 20

3 130

4 70

5 150

6 100 0

7 100 0

8 100 0

9 100 0

10 100 0

11 0

Min Z X X Y Y I I

P P O O

s t

P O I

I P O I

I P O I

I P O I

I P O I

P X

P X

P X

P X

P X

O M Y

        

     

  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

2 2

3 3

4 4

5 5

12 0

13 0

14 0

15 0

, , 0 1, ,5

1, 0 , 1, 0 1, ,5

t t t

t t

O M Y

O M Y

O M Y

O M Y

P O I t

X Y t
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 3פתרון שאלה 

 רשת הקדימויות:

C6

D3

F3

B4

E4

Ax

 

 סיכום הנתונים:

  :דק'(. 480=60*8שעות ) 8משך היום 

  :לשעה לעובד. ₪ 23שכר שעתי 

  '03הרווח על כל יח ₪. 

  :61מינימום יח' נדרשות. 

  :01מקסימום יח' נדרשות. 

 

 פתרון סעיף א'

X=3 

 :Cנחשב חסמים על 

LB1(𝐶) = ⌊
480

90
⌋ = 5 ; LB2(𝐶) = max{𝑡𝑗} = 6  ;   𝐿𝐵 = max{LB1, LB2} = 6  

UB1(𝐶) = ⌊
480

60
⌋ = 8  ;   UB2(𝐶) = ∑ 𝑡𝑗 = 20 + 𝑋 = 23  ;   𝑈𝐵 = min{UB1, UB2} = 8  

 . נבנה טבלת רווח פוטנציאלי:8-ל 6כלומר, זמני המחזור האפשריים נעים בין 

C LB(k) רווח פוטנציאלי צפוי כמות מיוצרת 

6 𝑘 = ⌈
23

6
⌉ = 4  

480

6
= 80 15*80-25*8*4=400 

0 𝑘 = ⌈
23

7
⌉ = 4  

 4עם  C=6ולכן נבדוק רק כאשר לא נצליח לשבץ את   C=6יניב רווח נמוך מ 

 תחנות.

8 𝑘 = ⌈
24

8
⌉ = 3  

480

8
= 60 15*60-25*8*3=300 

 

 תחנות. 4דקות עם  6הרווח הפוטנציאלי הגדול ביותר מתקבל עבור זמן מחזור של 

 

 :C=6,k=4ניסיון שיבוץ 

בבואנו לשבץ זמן מחזור זה, נראה כי לא ניתן לעשות זאת. יש צורך להוכיח באמצעות הסתעף וחסום או 

חייב להיות בתחנה  Aפי אילוצי הקדימויות ברור כי -באמצעות הסבר מספק וחד משמעי, למשל: על
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לא ניתן  6, אך כאשר זמן המחזור הוא Cאו את  Bהראשונה. עימו, על פי האילוצים אפשר לשבץ או את 

יח'  3-דקות. לכן מצב זה גורם ל 6שהוא כבר לבדו  Cדק'( ולא את  0)כי יחד הם יהיו  Bלשבץ לא את 

תחנות רק יחידת בטלה אחת מותרת  4עם  6בטלה בטוח. הבעיה היא שכדי להצליח לשבץ זמן מחזור 

 ולכן זהו מצב אינו אפשרי לשיבוץ.

 

 נמשיך לאפשרות הבאה בטבלה:כעת עומדות בפנינו מספר אופציות לפני ש

 . נבדוק את הרווח הפוטנציאלי מאפשרות זו:C=6,k=5להוסיף תחנה. כך יהיה לנו  .0

 15*80-25*8*5=200 

 . נבדוק את הרווח הפוטנציאלי מאפשרות זו:C=7,k=5לפרוס את האפשרות שלא פרסנו בטבלה,  .2

15*68.57-25*8*4=228.57. 

 בטבלה, לכן ננסה לשבצה.שתי אפשרויות אלה פחות טובות מהבאה 

 :C=8,k=3ניסיון שיבוץ 

בבואנו לשבץ נראה כי לא ניתן לעשות זאת. כמובן שגם הפעם יש צורך להוכיח באמצעות הסתעף וחסום 

 3ב 8או באמצעות הסבר מספק וחד משמעי, למשל: זמן הבטלה המותר כדי להצליח לשבץ זמן מחזור 

פעולה דק' אך אין אף  6אשר משכה הוא  C(. קיימת פעולה 23)כי משך הפעילויות הוא  0תחנות הוא 

יח' בטלה וזה  2שמשכה דקה או שתיים כדי שיוכלו להיכנס עם פעולה זו לתחנה. לכן כבר ייווצרו לנו 

 תחנות. 3יותר ממה שניתן עם 

 100=4*8*60-25*15כעת נבחן כמה יעלה לנו להוסיף עוד תחנה למצב זה: 

 ראינו כבר שיש לנו אפשרות רווחית יותר ולכן ננסה לשבצה.

 :k=4C,7=ניסיון שיבוץ 

4 3 2 0 

F-3 D-3 C-6 A-3 

 E-4  B-4 

 הצלחנו לשבץ.

. הרווח המתקבל הוא C=7,k=4השיבוץ האופטימאלי לתחנות מתקבל עבור השיבוץ הנ"ל עם  לסיכום:

228.30. 

 

 טעויות נפוצות לסעיף זה:

והנתונים בתור שכר ליום. יש לקרוא את השאלה  ₪ 23-לחשב את הרווח האופטימלי בהתייחסות ל -

טעות כזו גוררת לפעמים כמו במקרה הזה פישוט של השאלה וחבל לאבד על זה  -כמו שצריך

 נקודות.

זו טעות חמורה כי היא גוררת בהרבה מאוד מקרים  -לא להסביר/ להוכיח ששיבוץ כלשהו לא אפשרי -

ום, אל כשאתם באים לכתוב הסבר/הוכחה של הסתעף וחס -פספוס של שיבוצים אפשריים. יותר מזה
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תתקבעו על זה שלא הצלחתם אלא תנסו לראות את המצב בעיניים אובייקטיביות. היו הרבה 

 שהוכיחו בהסתעף וחסום משהו שגוי או הסבירו למה לא ניתן לשבץ כשבעצם כן ניתן.

בטבלת הרווחים או בתוך הפתרון עצמו. לא סתם למדתם ואתם משתמשים  C=9או  C=5הוספת  -

זה נועד כדי לחסוך מראש זמני מחזור לא אפשריים אז מן  -ונים לזמן המחזורבחסמים תחתונים ועלי

, לפרוס בהמשך פתאום 6-8הסתם אין שום סיבה אחרי שהכנתם טבלת רווחים של זמני מחזור 

C=9. 

בטבלת הרווחים המקורית. לא ירדו נק' למי שפרס ללא הסבר או ציון שזה פחות  C=7לגבי פריסת  -

באמת צורך לפרוס את זה בשלב הטבלה. מה שכן חשוב ולמי שלא עשה זאת  משתלם כרגע אבל אין

תחנות לא עבד. יש  4עם  C=6זה לחזור לפתרון זה ולחשב לו רווח לאחר שהניסיון של  -כן ירדו נק'

תחנות. הכל תלוי ביחס בין ההכנסות  3עם  C=8לזכור שיש סיכוי שזה יניב רווח יותר גבוה מאשר 

 כן לא ניתן לצפות מראש שזו אפשרות לא רלוונטית.לעלות התחנות, ול

 

 פתרון סעיף ב'

 6יהיה בין  Cראשית, יש לבדוק האם החסמים לזמן המחזור משתנים. לאחר בדיקה ניתן לראות שעדיין 

 .8 -ל

 מכאן אפשר לפתור את התרגיל בכמה דרכים, בפתרון זה נציג אחת מהן.

 תשנה טבלת הרווח הפוטנציאלי ונראה כי: Xראשית נבדוק עבור אילו ערכי 

 3תחום   2תחום   1תחום 

5≤X≤6  2≤X≤4  X=1 

C kLB 
רווח 

 פוט'
 C kLB 

רווח 

 פוט'
 C kLB 

רווח 

 פוט'

6 3 211  6 4 411  6 4 411 

7 4 228.30  7 4 228.30  7 3 428.33 

8 4 011  8 3 311  8 3 311 

 

 C=7,k=3 :15*68.57-25*8*3=428.55* את רוב הערכים בטבלה כבר חישבו בסעיף א' למעט 

 אפשרי ונמצא עבור כל אחד את הפתרון האופטימאלי לפי טבלת הרווח שלו: Xכעת נפתור עבור כל 

 

3. X=1  

 :C=7,k=3ננסה לשבץ 

3 2 0 

E-4 B-4 A-1 

F-3 D-3 C-6 

7 7 7 

 .428.33והרווח הוא  C=7,k=3 -הצלחנו לשבץ ולכן זהו הפתרון האופטימלי עם השיבוץ ב
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2. X=2 

 :C=6,k=4ננסה לשבץ 

4 3 2 0 

D-3 E-4 C-6 A-2 

F-3   B-4 

6 4 6 6 

 .400והרווח הוא  C=6,k=4 -הצלחנו לשבץ ולכן זהו הפתרון האופטימלי עם השיבוץ ב

 

1. X=3 

 .228.57והרווח הוא  C=7,k=4שיבצנו בסעיף א' של השאלה. הפתרון האופטימלי התקבל עבור 

 

6. X=4 

כלומר ננסה למצוא את הפתרון באותו הסדר  X=3מדובר באותה טבלת רווח כפי שהייתה עבור 

. לא ניתן לשבץ על פי אותו נימוק C=6,k=4שחיפשנו בסעיף א'. ראשית נחפש האם ניתן לשבץ את 

 (.0maxI=כמו בסעיף א', רק שהפעם אין בכלל יחידות בטלה ש"ניתן לנצל" )כלומר,  בדיוק

, אך נראה כי גם את פתרון זה לא ניתן לשבץ על פי אותו נימוק של C=8,k=3לאחר מכן נבדוק את 

 סעיף א'.

 .C=7,k=4הבדיקה השלישית לפי הרווחים הפוטנציאליים היא 

 :C=7,k=4ננסה לשבץ 

4 3 2 0 

E-4 B-4 C-6 A-4 

F-3 D-3   

7 7 6 4 

 .228.57והרווח הוא  C=7,k=4 -הצלחנו לשבץ ולכן זהו הפתרון האופטימלי עם השיבוץ ב

 

3. X=5 

 :C=7,k=4ננסה לשבץ 

4 3 2 0 

E-4 B-4 C-6 A-5 

F-3 D-3   

7 7 6 4 

 .228.57והרווח הוא  C=7,k=4 -הצלחנו לשבץ ולכן זהו הפתרון האופטימלי עם השיבוץ ב

 

4. X=6 

 :C=7,k=4ננסה לשבץ 

4 3 2 0 

E-4 B-4 C-6 A-6 

F-3 D-3   

7 7 6 4 

 .228.57והרווח הוא  C=7,k=4 -הצלחנו לשבץ ולכן זהו הפתרון האופטימלי עם השיבוץ ב
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 לסיכום התוצאות:

 עבור X=1 פתרון אופטימאלי ,C=7,k=3  428.33והרווח הוא. 

  עבורX=2 פתרון אופטימאלי ,C=6,k=4  400והרווח הוא. 

  עבורX=3,4,5,6 פתרון אופטימאלי , C=7,k=4  228.57והרווח הוא. 

 

 טעויות נפוצות לסעיף זה:

לא משתנים. בשאלה הזאת ספציפית הם לא  C -קודם כל, חשוב לבדוק בתחילת הסעיף שהחסמים ל -

משתנה זה יכול  השתנו אבל זו טעות לא להסתכל עליהם שוב כי ברגע שזמן של אחת הפעולות

 להשפיע על מרחב החיפוש.

להשתמש בטבלת הרווחים של סעיף א' עבור פתרון הסעיף הזה. יש לשים לב שבטבלת הרווחים  -

סמך סכום זמני הפעולות, אשר כמובן -שמחושב על k-הפוטנציאליים יש חישוב של חסם תחתון ל

לשינויים שיכולים לחול  , ולכן חשוב לבדוק זאת. מי שלא שם לבXמשתנה בהתאם לערך של 

 פספס את הפתרונות האופטימאליים. k-בערכי החסמים ל

ולכן הפתרון האופטימאלי של סעיף  X=3שמדובר באותה טבלת רווחים של  X=2מי שנימק עבור  -

טועה בגישה, משום שקיצור זמן של פעולה יכול להשפיע על כל ההוכחות  -א' תקף גם כאן

בפתרונות שהיה אפשר למצוא פתרון טוב יותר. לעומת זאת אותו  וההסברים שנעשו וניתן לראות

 התקבל, רק כמובן אם ניסיתם לשבץ ולראות שהשיבוץ גם אפשרי. X=4נימוק עבור 

השאלה הזאת דרשה פתרונות סופיים של רווח ושיבוץ. הצגת טבלת הרווחים הפוטנציאלים לבדה  -

 ממש לא מספיקה כדי לפתור את הסעיף.

להראות דרך ולנמק )לא חייב במילים, מספיק להציג טבלת רווח פוטנציאלי( שהפתרון חשוב תמיד  -

 שמצאתם הוא אכן אופטימאלי.
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 2שאלה  פתרון

 פתרון סעיף א'

 -המרה לגרסת ההכרעה: "האם קיים שיבוץ פעילויות לקו כך ש .א 
2

B
KCmin "? 

: בעיית החלוקה הסטנדרטית שנלמדה בכיתה, בעיית עזר .ב ParPartition  22. 

 הבא: המקרה הפרטינגדיר את  .ג

n  פעילויות, משך כל פעילותj  הואjt ונסמן ,Bt
n

j

j 
1

. בין הפעילויות אין אילוצי קדימויות. 

תחנות קיימות המסודרות אחת אחרי השנייה. לבעיית החלוקה נשלח את זמני הביצוע  2Kבקו ישנן 

 הפעילויות. nשל כל 

 :אם התשובה לבעיית החלוקה היא "כן", נראה שהתשובה לבעיית ההכרעה היא "כן" .ד

21קבוצות -אם התשובה לבעיית החלוקה היא "כן", פירושו של דבר שקיימת חלוקה לשתי תתי A,A ,

כך שמתקיים: 
2

21

B
tt

Aj

j

Aj

j  


. 

מכיוון שאין אילוצי קדימויות בין הפעילויות ומשום שהקבוצות זהות, נשבץ את אחת הקבוצות בתחנה 

I ואת השנייה ב- II משך הזמן שישובץ בכל תחנה הוא .
2

B
, ומשום כך זהו גם זמן המחזור בקו, 

כלומר 
222

BB
,

B
maxC 









 . הגענו לשיבוץ כך שזמן המחזור הינו
2

B
, ולכן התשובה לבעיית 

 ההכרעה היא "כן".

 :אם התשובה לבעיית החלוקה היא "לא", נראה שהתשובה לבעיית ההכרעה היא "לא" .ה

קבוצות -תתיאם התשובה לבעיית החלוקה היא "לא", פירושו של דבר שלא קיימת חלוקה לשתי 

21 -שסכום איבריהן שווה. במקום זאת, קיימת חלוקה ל A,A :כך שמתקיים ,

  
 22

21

B
t,

B
t

Aj

j

Aj

j (0.) 

היכן, כיוון  . אין חשיבות לאיזו קבוצה תשובץII-ואת השנייה ב Iנשבץ את אחת הקבוצות בתחנה 

שאין אילוצי קדימויות וכיוון שקצב הייצור ממילא נקבע לפי התחנה העמוסה מבין השתיים. משך הזמן 

יהיה  שישובץ על התחנה העמוסה
2

B
כלומר, במקרה זה , ומשום כך זהו גם זמן המחזור בקו. 

2222

BBB
,

B
maxC 









 . 

זור גדול מערך הסף ניתן לראות שבמקרה זה, זמן המח
2

B
 ולכן התשובה לבעיית ההכרעה היא "לא"., 
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לסיכום, הראינו שמקרה פרטי של הבעיה הינו קשה, ומכאן שבעיית ההכרעה הינה קשה. על פי המשפט  .ו

 שנלמד בכיתה, אם בעיית ההכרעה קשה, גם בעיית האופטימיזציה קשה.

 

 הערות וטעויות נפוצות:

maxmניתן להקביל בין הבעיה הנ"ל לבעיית  .1 C||P 2, אשר הוכח בכיתה שהיא קשה עבורm 

)ובדף הנוסחאות נאמר שהיא קשה(. זהו בדיוק המקרה הפרטי שצוין לעיל, בהינתן שאין אילוצי 

 קדימויות.

קדימויות. לא ניתן לשלוח לבעיית החלוקה קלט בהגדרת המקרה הפרטי חובה לקבוע כי אין אילוצי  .2

שבו ישנם אילוצים בין הפעילויות, מכיוון שאז לא ניתן להבטיח ששיבוץ הפלט של הבעיה יהיה 

 אפשרי.

 

 פתרון סעיף ב'

בפתרון סעיף זה ניתן בהחלט להיעזר בחסמים לזמן המחזור אשר נלמדו בהרצאות ובתרגולים, ואף לקבל 

maxmדו לבעייתהשראה מהחסמים שנלמ C||P .:במקרה שאין תחנות במקביל החסמים יהיו 

 

 

      CUB,CUBminCUB

D

M
CUB

tCUB

min

n

j

j

21

2

1

1
















 

 

 

 

        CLB,CLB,CLBmaxCLB

K

t

CLB

D

M
CLB

tCLB

n

j

j

max

max

321

1

3

2

1






































 

 

החסם  CLB3  בין  מוחלט של זמני ביצוע איזוןמתבסס על הוא הייחודי בשאלה זו והואK .התחנות 

maxmהחסם זהה לחלוטין רעיונית לחסם של  C||P  שהוא 
























m

t

CLB

n

j

j

max

1
. 

 כתיבת-אי הערות וטעויות נפוצות: CLB3.יתר החסמים זהים לחלוטין למה שנלמד בכיתה . 
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 'גפתרון סעיף 

לא ישתנו. הם  C -ל החסמים העליונים (1) :במקבילות של תחנות הפועלות זוג mבמקרה שישנם 

 אינם מושפעים ממערך המכונות, אלא מסכום זמני הביצוע, משך יום עבודה ומהביקוש המינימאלי.

: חסמים תחתונים( 2) CLB2  ,)כפי אך לא ישתנה )מושפע ממשך יום עבודה ומהביקוש המקסימאלי

שנלמד בכיתה,  CLB1 :בתחנה כפולה יכולות להיות משובצות עד  כן משתנהC2  יחידות זמן. מכיוון

שהתחנה הכפולה צריכה להכיל גם את הפעילות הארוכה ביותר, נקבל: 
2

2 max
max

t
CtC ,  ולכן

  









2
1

maxt
CLB . 

 ההשפעה של התחנות במקביל עליש לבדוק את  CLB3 .אשר מתבסס על איזון מושלם בין התחנות ,

תשובצנה ובתחנה כפולה  יחידות זמן Cבמקרה זה של איזון מושלם בין התחנות, בתחנה בודדת תשובצנה 

2C :יחידות זמן. לכן, נחלק את הפעילויות בצורה הבאה 

 

 
K

t

CLB
K

t

CtmCKCmC

tCmKCmtC...CC..C

n

j

j

n

j

jn

j

j

n

j

j

n

j

j

timesmKtimesm


















1

3

1

1

11

2

22

2222


 

 אינו משתנה. C -לכן, ניתן לראות שהחסם התחתון השלישי ל

 

 אי התייחסות לחסמים העליונים, התאמות לא נכונות של החסמים התחתונים. הערות וטעויות נפוצות:

 

 'דפתרון סעיף 

ניתן לשים לב שבאופן רעיוני זהו סעיף אפרוקסימציה לכל דבר ועניין, למעט העובדה שלא מתבקשים 

 אלגוריתם ספציפי אלא כל אלגוריתם שהוא )שיניב כל שיבוץ שהוא(.להעריך 

Btלצורך נוחות הצגת הפתרון נגדיר 
n

j

j 
1

 . 

הפתרון הכי פחות חכם יתעלם משיקולי מזעור זמן המחזור וישבץ את כל הפעילויות על תחנת עבודה 

BCאחת. במקרה זה יהיה הפתרון  . 

 את יחס האפרוקסימציה תוך שימוש בחסמים: נחשב

K

K
B

B

K
B

C

K
B

C

C

C HeuristicHeuristic

*

Heuristic
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הינו  C -: ניתן לראות שהחסם התחתון להסבר אלטרנטיבי






K

B
, כלומר זוהי הערכה אופטימית 

זוהי הערכה מאוד  , כלומרBהינו  C -מאוד של זמן המחזור האופטימאלי. החסם העליון הגדול ביותר ל

 המדובר. Kהיחס ביניהם הינו בדיוק  פסימית של זמן המחזור האופטימאלי.

 

 'פתרון סעיף ה

 תחנות בדיוק. Kפעילויות. בקו ישנן  n: זמני הביצוע ואילוצי הקדימויות עבור הקלט לבעיה

 :הבאים ההחלטה ימשתננגדיר את 

timeCycleC

K...i,n...j
otherwise

istationtoassignedisjactivity
X ij








 11
0

1

 

תחנות בדיוק. לכן, מיותר  Kבמקרה זה בו מספר התחנות ידוע וקבוע, אנו יודעים מראש כי השיבוץ יכלול 

אשר נלמד בכיתה כמשתנה המעיד על פתיחת תחנה )או את האילוצים  iYלהגדיר את משתנה ההחלטה 

 הנלווים אליו(. 

 . נציג את הניסוח המלא:Cminר את זמן המחזור, ולכן נגדיר : נרצה למזעפונקציית המטרה

 

 

egerintC

K...i,n...jbinaryX

throughputrequiredtheensureto
CUBC

CLBC

mprecedesthatlXiXi

n...jX

K...iCXt

.t.s

Cmin

ij

K

i

im

K

i

il

K

i

ij

n

j

ijj
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11

1

11

1

1

 

 

 הערות וטעויות נפוצות:

maxmשימו לב שהניסוח מזכיר מאוד בחלקו את הניסוח הליניארי לבעיית  .1 C||P . 

 בחסמים.יש להוסיף אילוצי קדימויות והתחשבות  .2

ברמת העיקרון ניתן להתעלם מהגבלת החסמים העליונים )כיוון שממילא זו פונקציית מינימום(. לא  .3

 הורדו נקודות למי שהתחשב  
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 'ותרון סעיף פ

 נשרטט את רשת הקדימויות:ראשית, 

 

24וכן: 
7

1


j

jt. 

1512065480608על פי הנתונים:   m,K,D,D,M maxmin 

 נחשב חסמים עליונים ותחתונים לקצב הייצור:

 

 
    77724

7
65

480

24

2

1






















,minCUB
CUB

CUB

 

 

 

 

    5543

5
5

24

4
120

480

3
2

5

2

3

2

1

























































,,maxCLB

CLB

CLB

t
CLB max

 

75  *C 

)זמן המחזור הנמוך ביותר  C=5, ולכן ננסה תחילה לאזן את הקו עבור Cנזכור שמטרתנו היא למזער את 

 .11האפשרי(, כאשר בתחנה הראשונה )כפולה( ניתן לעבוד עם זמן מחזור כפול, כלומר 

 :תחנות 5Kעם  5C -ננסה לאזן את הקו ל

. נסביר מדוע: זמן הבטלה המקסימאלי המותר, כדי שנוכל לשבץ עם 5C -לא ניתן לאזן את הקו ל

5 KC12425 -, הינו יחידת זמן אחת, מכיוון ש
1

 


n

j

jmax tCKI. 

או  (11)סכום זמנים  A,B,Dבתחנה הכפולה ניתן לשבץ רק את פעילויות כדי שנצליח לעמוד בזמן זמן, 

 מיחידת זמן בטלה אחת. מראש יגזלו יותר אפשרויות השיבוץ. יתר (9)סכום זמנים  A,C את פעילויות

 3מכיוון שזמן הביצוע שלהן הוא  ,תשובצנה בוודאות כל אחת בתחנה בודדת G -ו Fלויות כלומר, פעי

 ומטה )ולכן אין פעילות שניתן לצרף לתחנה שלהן(. 2ואין אף פעילות בקו שמשך הביצוע שלה הוא 

 .1maxIדקות, ומשום כך לא נצליח לעמוד במגבלת  4בקו יהיה לפחות  לכן, זמן הבטלה הדרוש

4A 

3B 

5C 

3D 

3E 

3F 

3G 

 סוף התחלה
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 אינו אפשרי. 5תחנות עם זמן מחזור  5ניתן לבצע גם הסתעף וחסום ולהוכיח שהשיבוץ של 

 תחנות: 5Kעם  6C -ננסה לאזן את הקו ל

62430כעת, זמן הבטלה המותר גדל משמעותית: 
1

 


n

j

jmax tCKI. 

 שיבוץ שכזה ניתן למצוא בקלות )יש מספר שיבוצים אפשריים(:

 

העובדים, ולדאוג שבכל התחנות  5חשוב לשים לב להנחייתו של מנהל הקו להמשיך ולהעסיק את כל 

 ולחסוך תחנה. Fיחד עם  Gתשובצנה פעילויות. אלמלא הערה זו, יכולנו לשבץ בקלות את פעילות 

80, ולכן ביום מיוצרות 6Cזמן המחזור האופטימאלי הינו 
6

480


C

M
 יחידות בדיוק. 

 זהו הפתרון האופטימאלי מכיוון שזהו זמן המחזור הקטן ביותר שגם ניתן להציג שיבוץ אפשרי עבורו. 

 

 :הערות וטעויות נפוצות

כפי שהודגש מספר רב של פעמים, הכרחי לנמק מדוע הפתרון הוא אופטימאלי. את הנימוק הזה  .1

 5C -בשלב הראשון מסבירים מדוע לא ניתן לשבץ את הקו ל –מבצעים בשני שלבים בשאלה זו 

 תחנות 5K -ו 6C , ובשלב השני מסבירים שהפתרון שהגענו אליו עםתחנות 5Kעם 

 הוא הטוב מבין כל הפתרונות, משום שזהו זמן המחזור הקטן ביותר.

 החל ממנו. Cולגשת ישירות לחסם התחתון, ולנסות לבדוק ערכי  UB(C)ניתן לדלג על חישוב  .2

V IV III   IIIכפולה  

3G 3F 

3

3





E

D
 

5

3

4







C

B

A

 

3 3 6 12 
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 3פתרון שאלה 

 פתרון סעיף א'

 משתני ההחלטה

נגדיר משתנה החלטה בינארי כללי  , 1,0i jx  במידה ונבחר לעשות שימוש בקשת המחברת בין  1שיקבל את הערך

 במידה ולא. 0ואת הערך  jלקודקוד  iקודקוד 

)לא נאפשר כלל קיומו של משתנה  1מעגל בגודל -קודקודים בלבד, אם נמנע תת 4שנם מאחר ובגרף י
,j jx2בגודל ( ו ,

 (.3ל בגודל געמ-ב בו יהיה בגרף תתלא ייתכן מצ, 1מעגל בגודל -אם נמנע תתלא יהיו בגרף תת מעגלים )

 .(4)הפתרון חייב להיות מעגל בגודל  תמנע מציאת פתרון לבעיה 4מניעת מעגלים בגודל 

 הניסוח הסופי המתקבל:

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 1,3 1,4 2,1 2,4 2,3 3,1 3,2 3,4 4,1 4,2 4,3

1,2 1,3 1,4

2,1 2,3 2,4

3,1 3,2 3,4

4,1 4,2 4,3

2,1 3,1 4,1

1,2 3,2 4,2

1,3 2,3 4,3

1,

2 4 2 3 3 6 4 3 6

. .

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8

Min Z x x x x x x x x x x x x

s t

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x

           

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

4 2,4 3,4

1,2 2,1

1,3 3,1

1,4 4,1

2,3 3,2

2,4 4,2

3,4 4,3

,

1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

1,0i j

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x
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 פתרון סעיף ב'

 תהליך בניית עץ פורש מינימלי:

(. 2, )עם עלות של 1-2לאחר מכן הוספת הקשת הבאה ביותר הכי זולה (, 1)עם עלות של  1-3הוספת הקשת הכי זולה 

תסגור לנו  2-3(. מכיוון שהקשת 3)שתיהן עם עלות של  2-4או  2-3קשתות שניתן להוסיף  2בשלב הבא יש לנו 

ימיים . חיברנו את כל הקודקודים בגרף ולא סגרנו מעגלים פנ2-4מעגל פנימי, לא ניתן להוסיף אותה ולכן נוסיף את 

 ולכן זה עץ פורש מינימלי.

 העץ הפורש המינימאלי הינו:

24

           3   

6 3

  
  

  
  

 
1 

  
 

1

2

3

4

 

זוגית ולכן יש לחבר ביניהם )אין צורך בפתרון בעיית צימוד משום שיש רק -בלבד ישנה דרגה אי 4 -ו 3דים ולקודק

 שני קודקודים שנדרש לשדך(.

 תשובה סופית:

1 המסלול הינו 3 4 2 1    12עלותו )או בכיוון ההפוך( ו. 

 

 :טעויות נפוצות

במציאת עץ פורש מינימלי, לא מתייחסים לכיוון הקשתות, ואין הכרח בכל שלב להוסיף קשתות מחוברות לעץ. העץ 

גמא, עבור העץ. לדויב להתקיים בשלבי בניית הסופי צריך לחבר בין כל הקודקודים ולא להכיל מעגלים, אבל זה לא חי

)למרות שהיא  2-4ולאחר מכן את  1-3, היינו מוסיפים את הקשת 1.1הייתה  2-4הגרף הנ"ל, אם העלות של הקשת 

 .ומשלימים את העץ 1-2, ולבסוף היינו מוסיפים את לא מחוברת לקשת הקודמת(

י זולה שמתחברת אליה ( ולאחר מכן הוספה של הקשת הכ3→1הוספת הקשת הכי זולה עם התייחסות לכיוון )

 (, זהו למעשה אלגוריתם השכן הקרוב ביותר.2→3)
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 פתרון סעיף ג'

 נתחיל בהחסרת הערך המינימאלי מכל שורה

 4 3 2 1  

-1 4 1 2 M 1 

-2 3 3 M 2 2 

-1 6 M 3 1 3 

-3 M 6 3 4 4 

 

 יחידות.  7חסרנו בסה"כ ה

 .7 כלומר כדי לצאת מכל אחד מהקודקודים העלות הכוללת תהיה לפחות

 בתום התהליך הטבלה תיראה כך:

4 3 2 1  

3 0 1 M 1 

1 1 M 0 2 

1 M 2 0 3 

M 3 0 1 4 

     

ונחסיר מהן את הערך המינימאלי 0 נבדוק באילו עמודות לא נותר עדיין  

4 3 2 1  

3 0 1 M 1 

1 1 M 0 2 

1 M 2 0 3 

M 3 0 1 4 

-1 -0 -0 -0  

 

7לבעיה יהיה  החסם התחתוןולכן  1בסה"כ החסרנו עוד  1 8 . 

 

 ונקבל: 0נחשב את הקנס האלטרנטיבי לכל 

4 3 2 1  

2  2
0 1 M 1 

 2
0 1 M  0

0 2 

4 M 2  2
0 3 

M 3  2
0 1 4 

 

נבחר בתא שהקנס עבורו הוא הגבוה ביותר 
1,3x  :ונבחן שני מצבים 

1,3 0x ו-
1,3 1x  

כאשר 
1,3 0x  8-ל 8-הקנס המצטבר גדל מ 2 10   

כאשר 
1,3 1x  .יש לקטין את הטבלה 
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 . Mאת הערך  1ועמודה  3מעגל נסמן במפגש בין שורה -. כדי למנוע תת3ואת עמודה  1ורה נמחק את ש

4 2 1  

0 M 0 2 

4 2 M 3 

M 0 1 4 

 

 נתחיל בהחסרת הערך המינימאלי מכל שורה

 4 2 1  

-0 0 M 0 2 

-2 4 2 M 3 

-0 M 0 1 4 

 יחידות.  2חסרנו בסה"כ ה

 .2 כלומר כדי לצאת מכל אחד מהקודקודים העלות הכוללת תהיה לפחות

 בתום התהליך הטבלה תיראה כך:

4 2 1  

0 M 0 2 

2 0 M 3 

M 0 1 4 

 

 ולכן אין תוספת לעלות. 0הערך המינימאלי בכל עמודה הוא 

כלומר במצב בו 
1,3 1x   8הקנס המצטבר יהיה 2 10 . 

 

 :טעות נפוצה

(, הפחתנו לפני חישוב קנסות אלטרנטיבים והחלטה על 3מהשורה של  2שימו לב כי את ההפחתות האחרונות )הפחתת 

, לא משנה מה נבחר בעתיד, נהיה חייבים לשלם קנס 3לעיר  1השלב הבא בעץ. זאת אומרת שאם בחרנו לעבור מעיר 

ולכן את ההפחתות האלו בר חישבנו למעלה, שכ LB -לעיר אחרת כלשהי( בנוסף ל 3)על יציאה מעיר  2של לפחות 

כם הוסיף את הקנס הזה לשלב הבא בעץ, . רבים מ3לעיר  1ף של מעבר מעיר ש להוסיף לחסם התחתון בעץ בעני

 .4לעיר  2, במעבר מעיר 4→2

 

 ונקבל:  0נחשב את הקנס האלטרנטיבי לכל 

4 2 1  
 2

0 M  1
0 2 

2  2
0 M 3 

M  1
0 1 4 
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נבחר בתא שהקנס עבורו הוא הגבוה ביותר 
2,4x  :ונבחן שני מצבים 

2,4 0x ו-
2,4 1x  

כאשר 
2,4 0x  10-ל 10-הקנס המצטבר גדל מ 2 12 ניתן לקטום את הענף הזה על פי ה .- UB 12-ששווה ל. 

כאשר 
2,4 1x  קטין את הטבלה.היש ל 

 . Mאת הערך  2ועמודה  4מעגל נסמן במפגש בין שורה -. כדי למנוע תת4ואת עמודה  2ורה נמחק את ש

2 1  

0 M 3 

M 1 4 

 נתחיל בהחסרת הערך המינימאלי מכל שורה

 2 1  

-0 0 M 3 

-1 M 1 4 

 יחידות.  1חסרנו בסה"כ ה

 .1 כלומר כדי לצאת מכל אחד מהקודקודים העלות הכוללת תהיה לפחות

 בתום התהליך הטבלה תיראה כך:

2 1  

0 M 3 

M 0 4 

 

 ולכן אין תוספת לעלות. 0הערך המינימאלי בכל עמודה הוא 

כלומר במצב בו 
1,3 1x   8הקנס המצטבר יהיה 2 10 . 

שיש בה מספיק אפסים כדי לבצע השמה, נוכל לראות כי ההשמה האפשרית הינה  2על  2נותרנו עם טבלה בגודל 

3,2 1x   וגם
4,1 1x  

 פיזיבילי )הכולל את כל הקודקודים בגרף(.לפיכך קיבלנו כבר מסלול שלם 

1,3 2,4 3,2 4,11 1 1 1x x x x    

1המסלול המתקבל הינו: 3 2 4 1     11ועלותו תהיה. 

 

 (.UB=11)מעתה  UB-ולכן נעדכן את ה ,מדובר בפתרון פיזיבילי

 

1,3ניתן לראות כי עבור הענף שבו  0x   ולכן יש להמשיך ולפתח אותו. ,10החסם התחתון הוא 

 

1,3כאשר  0x  נסמן  3ועמודה  1ולכן במפגש בין שורה  3-ל 1-לא ניתן לנוע על הקשת מM. 

 נתחיל בהחסרת הערך המינימאלי מכל שורה
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 4 3 2 1  

-2 4 M 2 M 1 

-2 3 3 M 2 2 

-1 6 M 3 1 3 

-3 M 6 3 4 4 

 

 יחידות.  8חסרנו בסה"כ ה

 .8 כלומר כדי לצאת מכל אחד מהקודקודים העלות הכוללת תהיה לפחות

 כך: בתום התהליך הטבלה תיראה

4 3 2 1  

2 M 0 M 1 

1 1 M 0 2 

1 M 2 0 3 

M 3 0 1 4 

     

 ונחסיר מהן את הערך המינימאלי. 0נבדוק באילו עמודות לא נותר עדיין 

4 3 2 1  

2 M 0 M 1 

1 1 M 0 2 

1 M 2 0 3 

M 3 0 1 4 

-1 -1 -0 -0  

 

8לבעיה יהיה  החסם התחתון כפי שכבר ראינו ולכן 2בסה"כ החסרנו עוד  2 10 . 

 

 ונקבל: 0נחשב את הקנס האלטרנטיבי לכל 

4 3 2 1  

1 M  1
0 M 1 

 1
0  2

0 M  0
0 2 

4 M 2  2
0 3 

M 2  1
0 1 4 

 

נבחר בתא שהקנס עבורו הוא הגבוה ביותר 
2,3x  :ונבחן שני מצבים 

2,3 0x ו-
2,3 1x  

כאשר 
2,3 0x  10-ל 10-הקנס המצטבר גדל מ 2 12   נוכל לקטום ענף זה.11. מאחר ויש בידינו פתרון שערכו , 

כאשר 
2,3 1x  .יש להקטין את הטבלה 
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 . Mאת הערך  2ועמודה  3מעגל נסמן במפגש בין שורה -למנוע תת. כדי 3ואת עמודה  2ורה נמחק את ש

4 2 1  

1 0 M 1 

4 M 0 3 

M 0 1 4 

 

 לא יהיה שינוי. 0שורה הוא . מאחר והערך המינימאלי בכל נתחיל בהחסרת הערך המינימאלי מכל שורה

 נחסיר את הערך המינימאלי מכל עמודה.

4 2 1  

1 0 M 1 

4 M 0 3 

M 0 1 4 

-1 -0 -0  

 יחידות.  1חסרנו בסה"כ ה

כלומר במצב בו 
2,3 1x   10הקנס המצטבר יהיה 1 11 . 

 , נוכל לקטום ענף זה.11מאחר ויש בידינו פתרון שערכו 

 , קטמנו את כל הענפים האחרים בעץ.11ניתן לראות כי פרט לענף שערכו 

1המתקבל הינו:ולכן המסלול  3 2 4 1     11ועלותו תהיה. 

1,3 0x  1,3 1x 

8LB 

8 2 10LB   8 2 10LB  

2,4 0x 

10 2 12LB   10 1 11LB  

2,4 1x 

4,1 1x 
3,2 1x 

UBUB

2,3 0x 

10 2 12LB   10 1 11LB  

2,3 1x 

UB

I

II

III

IV

 

לקטום את כל לבעיה ולכן חייבים  אופטימליביקשו למצוא פתרון  -אי פרישת / קטימת כל הענפים בעץ : טעות נפוצה

)קיימות שיטות נוספות של הסתעף וחסום  Littleשיטת הסתעף וחסום שנלמדה בכיתה נקראת הסתעף וחסום של  העץ.

לבעיה זו(. בנוסף, קיים פתרון היוריסטי )שנלמד בכיתה( אשר מתבסס על שיטה זו, כשהעקרון שלו הוא פיתוח רק 

 החלק הימני בעץ עד להגעה לפתרון סופי אפשרי. חלקכם השתמשתם בפתרון ההיוריסטי ולא קטמתם את כל העץ.
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1 

 

 
   

  2מבחן בתפ"י 
 

 הנחיות לכתיבת התשובות למבחן:
 שאלות. יש לענות על כולן. 3 במבחן .1

 על התשובות להיות בהירות ומסודרות, אנו מעריכים סדר וניקיון בכתיבה. .2

..."( ולהדגיש תשובות הפתרון האופטימאלי הינויש לענות תשובות מלאות )לדוגמא: " .3

 סופיות.

יש ללוות כל משוואה, כל נוסחה וכל איבר חדש בהסבר מילולי קצר. נוסחאות אינן  .4

 תשובות.

 
 נקודות 30 – 1שאלה 

במהלך ביצוע תכנון דרישות חומרים לתהליך הרכבת רכבים, הגיעו המתכננים 

 לרשימת הביקושים הבאים )ביקושי נטו בזמן( למנועי הרכבים.

5 4 3 2 1 t 

V5 V4 V3 V2 V1 Vt 

 
 את המנועים ניתן לרכוש משני ספקים שונים.

 
 .c1$( ומחיר היחידה הינו )עלות קבועה להזמנהעלות קבועה $ K1 : גובהעידו

 

 .c2$( ומחיר היחידה הינו )עלות קבועה להזמנהעלות קבועה $ K2 גובה :הדר
 

 . c1<c2ו  K1>K2ידוע כי 

 
 

 ליחידה לתקופה בודדת ובלתי תלויה בספק. $hעלות האחזקה הינה 

בצע תכנון כך שסך העלות לשלב בין הספקים בכל אופן שרוצים ויש ניתן 

 תהיה מינימאלית.

 הוכח שלא כלכלי לבצע הזמנה משני הספקים באותה תקופה. ( 5%) .א

הסבר מדוע ניתן לפתור את הבעיה בעזרת ( בהמשך לסעיף א', 5%) .ב

צמתים יהיו ברשת, מה קצר ביותר ברשת. הסבר כמה המרתה לנתיב 

 על הקשתות. לחישוב העלות ופתח נוסחא כלליתת ברשת, תייצג כל קש

שיוביל להזמנה  מסוימת( מה התנאי על כמות ההזמנה בתקופה 5%) .ג

 מעידו?

  

 2015ליולי   8   תאריך הבחינה:
 פרופ' דביר שבתאי    שם המרצה:
 2 פ"ית    שם הקורס:

 364-1-3041    מספר הקורס:
 א'מועד:     'בסמסטר:     "העתששנה:  

 שעות 3    משך הבחינה:
 ומחשבון דף נוסחאות    חומר עזר: 
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 :בסעיף זה הנח כי( 15%) .ד

 K1=2000$  וc1=1000$ 

 K2=1000$  וc2=1020$ 

 h=50$/(u*p) 

 כמו כן, הנח כי הביקושים נטו בזמן הינם:

5 4 3 2 1 t 

60 10 20 70 40 Vt 

 

העלויות המתאימות הצג את הרשת המתאימה בצורה מפורשת כולל 

 למקרה זה.

בלמן. ה אופטימאלית בעזרת האלגוריתם של פתור את הבעיה בצור 

 הצג את הכמות שתוזמן מכל ספק בכל תקופה ואת העלות המינימאלית. 

 

 נקודות 25 – 2שאלה 

לאור הסיכונים הביטחוניים הרבים שנוצרו לאחרונה בקיום טיסות בינלאומיות, 

לבקש מחברת הביטחון הישראלית "מקסים יירוט  Air-Transport החליטה חברת

טילים בע"מ" לפתח מערכת בלעדית עבורה ליירוט טילים תוך כדי תעופה 

-Airמבטן מטוסי התובלה. לאחר סיום תהליך הפיתוח, החליטה חברת 

Transport  מטוסי החברה. מעבר לכך, לאור  3000להתקין את המערכת בכ

רת "מקסים יירוט טילים בע"מ" לא תוכל לייצר את הסכם בלעדיות, חב

 המערכת עבור כל חברה אחרת.

קובע  Air-Transportההסכם בין חברת "מקסים יירוט טילים בע"מ" לבין חברת 

מליון דולר לחברת  5כ  Air-Transportהמערכות תשלם  1000שעבור אספקת 

פי אבני -זמן על"מקסים יירוט טילים בע"מ" וזאת תמורת אספקת המערכות ב

 דרך שנקבעו מראש )חוסר אסור!(

 

ימי עבודה הראשונים תספק חברת "מקסים יירוט  30נקבע כי בכל יום מתוך 

ימי עבודה  30מערכות. מעבר לכך בכל יום מתוך  40טילים ובניו בע"מ" כ 

לא מערכות.  60האחרונים תספק חברת "מקסים יירוט טילים ובניו בע"מ" כ 

אורך יום בנוסף לכך,  .יותר או פחות מכמות זו בכל יוםניתן לספק 

 .שעות 8העבודה הינו בדיוק 
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תהליך הרכבת מערכת דורש את אוסף הפעולות שמוצגות בטבלה הבאה 

 )ביצוע כל מערכת דורש מכונה(:

 קודמת משך )דקות( פעולה

A 8 - 

B 4 - 

C 5 B 

D 6 A 

E 5 C 

F 1 D 

G 1 E,F 

H 1 G 

 

ליום. מהנדס התפעול ומהנדס המכונות  150$עלות פתיחת תחנה הינה 

התבקשו להציע אסטרטגיות שונות לשם עמידה ביעדי הביצוע. להלן ההצעות 

 שהתקבלו:

: ייצור בקצב המתאים לקצב הביקוש בכל יום. לשם כך מהנדס התפעול

הלילה  יום. השינוי יבוצע במהלך 30תצטרך החברה לשנות את קו הייצור לאחר 

 .5,000$)מחוץ לשעות העבודה( ויעלה 

 60: ייצור בקצב כזה שהחברה תעמוד ביעדים שנקבעו לאחר מהנדס המכונות

יום ובקצב ייצור אחיד )כמות זהה בכל יום(. את המלאי שתאגור לאורך הדרך 

 ליחידה ליום. 0.6$תחזיק במחסן מיוחד, ועלות האחזקה הינה 

 

בחן את שתי ההצעות שהתקבלו. התאם מדיניות אופטימאלית לכל אחת מהם 

 )יש להוכיח שאכן המדיניות הינה אופטימאלית( וקבע מהי ההצעה המועדפת.  
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 נקודות 45 – 3שאלה 

ויש למזער  העבודותלכל  זמן היעד זההבמכונה בודדת בה נתונה בעיית תזמון 

  זמן היעד, כלומר נתונה בעיית לאחרהעבודות  את המספר המשוקלל של

j

n

j
jj Uwdd ∑

1

1


. 

 ."קשה"( הוכח כי הבעיה 7%א. )

)השתמש במספר קטן ביותר  ( נסח את הבעיה כבעיית תכנות ליניארי8%ב. )

 . של משתני החלטה(

ml הוכח שאם( 7%)ג.  tt 
ml וגם  ww 

 l  באופטימאלי בו גואזי קיים פתרון , 

 .mיקדים את גוב 

 .d=60הקלט הבא עם  נתון( 3%). ד

6 5 4 3 2 1 j 

15 13 17 14 18 12 tj 

17 32 27 35 30 20 wj 

 

השתמש בטענה של סעיף ג' בכדי לבנות רשת קדימויות בין הגובים, כך שיהיה 

 המצויים ברשת.  תקיים פתרון אופטימאלי שיקיים את תנאי הקדימויו

 .בלבד הקלט מסעיף ד' בעזרת הסתעף וחסום( פתור את 13%ה. )

וודא שאינך לוקח בחשבון סידורים שאינם עומדים באילוצי הקדימויות שהוצגו   

 .בסעיף קודם

 בלבד!  SPTשב חסם עליון בעזרת מיון ח  

  .Back-Trackingהשתמש ב   

 .מספר התפצלויות בעץ  

 הסבר סיבת כל קטימה.  

 הסבר בצורה מפורשת )נוסחא מסודרת( כיצד מחושב כל חסם תחתון.  

j הוכח כי בעיית( 7%. )ו

n

j
jj UwddF ∑

1

2


( זמני הביצוע הינה בעיה קשה

 חייבים להיות גדולים מאפס!(

54

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



Scanned by CamScanner

55

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



Scanned by CamScanner

56

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



Scanned by CamScanner

57

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



Scanned by CamScanner

58

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



Scanned by CamScanner

59

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



Scanned by CamScanner

60

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 1טעויות נפוצות שאלה 

 סעיף א'

)עידו( יותר טוב מאשר שני הספקים יחד. הסיבה לכך  1מספיק להראות שהזמנה מספק  -

היא שאם עידו לבד יותר טוב משניהם יחד אז אף פעם לא תהיה סיבה להזמין משניהם יחד. 

ולחינם. לא יותר טוב משניהם ביחד נתקע/ הסתבך  2כל מי שניסה להוכיח את זה שגם ספק 

 היה בזה צורך.

מאשר הזמנה  2/ספק 1ע"י ספק  Q1 כמות טעות נוספת הייתה להראות שעדיפה הזמנה של -

מכיוון שלא הראנו שעדיף  -ע"י שני הספקים. כמובן שהוכחה לא נכונה Q1+Q2של כמות 

אחד על פני  הראנו שעדיף כמות קטנה יותר מספק ספק אחד על שני הספקים יחד אלא

לא ניתן להשוות בין העלויות אלא אם הכמויות שמשווים הן  -ולה יותר משני הספקיםכמות גד

 זהות.

 סעיף ב'

יש לשים לב לכל האלמנטים שנשאלים עליהם בסעיף: הסבר מדוע ניתן להמיר, כמה  -

 צמתים, תפקיד קשת והנוסחה. מי שהחסיר חלק ממה שנשאלתם עליו איבד נקודות.

והדבר כמובן מיותר כי  j-ל i-היו שתי קשתות לכל מעבר מהיו הרבה סטודנטים שכתבו שי -

 בכל מקרה נבחר בקשת המינימלית מבניהן אז אין סיבה לסמן מלכתחילה את שתיהן.

אלא רק לעלות של   באלגוריתם של בלמן Fj-בסעיף זה לא נדרשתם לכתוב נוסחה ל -

אי( ולא פירט איבד . בנוסף, מי שכתב בנוסחה מילים )למשל פלוס עלויות מלMij -הקשתות

כלומר צריך להקפיד על האינדקסים,  -נקודות מכיוון שהתבקשתם לכתוב במפורש נוסחה

 לכתוב בפירוט ודיוק.

 סעיף ג'

כלומר היה צריך לפשט  ..."מהו התנאי על כמות ההזמנה בתקופה מסוימת" הבקשה הייתה -

 גדולה או שווה לביטוי. הכמותאת התנאי כך שיהיה כתוב 

שוויון הסימן מתהפך. יש כאלה ששכחו את זה ולכן -קים/ כופלים מספר שלילי באיכאשר מחל -

היות ואנחנו  קיבלו תנאי הפוך לכמות )שהיא קטנה או שווה( וזה גרר טעויות גם בהמשך.

 ערךיודעים מנתוני השאלה איזה פרמטר גדול מאיזה פרמטר ניתן לדעת מתי מדובר ב

 שלילי.

 סעיף ד'

 לפתור באלגוריתם בלמן.רק היה צריך בסעיף להציג את הרשת במלואה. לא מספיק  -
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 2טעויות נפוצות שאלה 

 מהנדס תפעול

ימים  30ימים ראשונים וב 30. נתון בדיוק כמה יחידות יש לייצר בCלחשב גבולות וחסמים ל -

כי ההגדרה על כמות מדויקת של יחידות מגדירה חד  -שניים. אין שום סיבה לחשב חסמים

 משמעית כמה צריך לייצר.

ללא כל הוכחה  K=5הרבה סטודנטים ישר עברו ל -לא עובד K=4, כאשר השיבוץ עם C=8ב  -

אינו אפשרי. היה אפשר להוכיח באמצעות  K=4אכן מהווה פתרון אופטימאלי כי  K=5ש

אך כמובן לוודא שפורסים את כל האופציות האפשריות: למשל היו כאלה  -הסתעף וחסום

ולכן אין שום  Fביחד עם  Dלבד בתחנה למרות שברור כי ניתן לשבץ את  Dשבדקו שיבוץ של 

שבו יש  -לבד. דרך הוכחה שניה היא באמצעות הסבר מילולי חד משמעי Dסיבה לפרוס את 

להקפיד שמסבירים את כל האפשרויות או מתייחסים לפחות לכל מצב אפשרי ולא ניצמדים 

 לסידור מסוים בו אתם לא הצלחתם לשבץ.

 מהנדס מכונות

 ?C=9.6 -מה עושים כאשר יוצא ש -

o עות ראשונה היא לעגל כלפי מעלהט- C=10 כמובן שאם צריך כדי לייצר את כל .

דק' לא נעמוד  10שניות אז אם נוציא כל  9.6היחידות להוציא יחידה מהקו כל 

 בביקוש!

o טעות שניה היא לעגל כלפי מטה- C=9  .אבל לייצר בכל יום יותר מהכמות הדרושה

צר יותר מהכמות הדרושה כל יום עד האחת ניי -היו שני סוגים של טעויות בנושא

נייצר יותר מהכמות  -. השנייהוזה אומר שבסוף יישארו לנו יחידות שיזרקו -הסוף

הדרושה עד ליום בו סיימנו את הביקוש כולו. מדובר בטעות כי אנחנו מבזבזים 

כספים על מלאי ו"סיום מוקדם" לא בהכרח אומר שלא נצטרך לשלם לעובדים שכבר 

 ימים אלו.שכרנו לקו ב

 C=12או לחילופין  מההצעה של מהנדס התפעול. בזבזני. C=8טעות נוספת היא לבחור  -

 ימים השניים. 30מההצעה של מהנדס התפעול שזה כמובן יוביל אותנו לחוסר ב

יחידות בכל יום אז המלאי  50חשוב היה לשים לב שבגלל שמייצרים  -חישוב מלאי לא נכון -

ימים השניים המלאי הולך וקטן  30-וב( .…,10,20,30גדל )ימים הראשונים הולך ו 30-ב

ימים השניים והיו כאלה שגם בחישוב  30-(. היו סטודנטים שהתעלמו מה…,290,280,270)

ימים וזה כמובן לא נכון כי  30יחידות כפול  10-הימים הראשונים טעו וחישבו את המלאי כ

 ימים במלאי. 30יחידות הראשונות לבדן מוחזקות  10רק ה -הלאי גדל
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 3טעויות נפוצות שאלה 

 סעיף א'

כאשר נעזרים בבעיית החלוקה יש לציין את מה מחלקים ועל פי איזה קריטריון. למשל, נחלק  .1

n   ג'ובים לשתי קבוצותA1,A2  :כך שיתקיים∑ 𝑡𝑗 = ∑ 𝑡𝑗𝑗𝜖𝐴2𝑗𝜖𝐴1  או∑ 𝑤𝑗 = ∑ 𝑤𝑗𝑗𝜖𝐴2𝑗𝜖𝐴1 .

 חוסר פירוט פוגם בתקינות ההוכחה.

הופך את המקרה הפרטי לבעיה קלה שנפתרת ע"י  jלכל  wj=wבניית מקרה פרטי בו  .2

 אלגוריתם הדסון ומור בזמן פולינומיאלי.

 סעיף ב'

 חלקכם כתבו את בעיית התכנות הלינארי באופן הבא:  .1

min C 

  s.t     

𝐶 ≥∑wjUj 

… 

שהינו  Cאך מוסיפה משתנה החלטה   min ∑wjUjכתיבה זאת אמנם נראית שקולה לכתיבה 

 השתמש במספר מינימלי של משתני החלטה.מיותר. התבקשם ל

אינו מצריך סדר שיבוץ ג'ובים אלא נדרש כאן לדעת אך ורק אילו ג'ובים  wjUj∑מזעור מדד  .2

יקדימו ואילו יפגרו )הסדר הפנימי בתוך קבוצת הג'ובים המקדימים/המפגרים אינו חשו ואינו 

הינם מיותרים  i-במקום ה jלצורך שיבוץ ג'וב  Xijמשפיע על המדד(. על כן, הוספת משתני 

 ובגדר טעות.

 סעיף ג'

חייבים להיות סמוכים. הנחה זו טעות אשר מגבילה את   l ,mרבים מכם הניחו כי ג'ובים  .1

ההוכחה והופכת אותה לחלקית. שאלה מסוג זו הופיעה בעבודת התכנות ועל כן היה מצופה 

 מכם להבין זאת.

. wjUj∑כאשר המדד הרלוונטי הוא  wjTjחלקכם חישבו עבור הסידורים השונים ערך מדד  .2

 יש לשים לב להגדרה ולתוצאה המצופה בהוכחה.

 סעיף ד'

נתקלנו בלא מעט טעויות ביצירת הרשת. כל  יל וטכני מאודעל אף שסעיף זה הוא סעיף קל .1

די לבנות רשת קדימויות שהיה עליכם לעשות הוא ליישם את הטענה שהוצגה בסעיף ג' בכ

 בין הג'ובים. בניית רשת לא נכונה השפיעה על יצירת העץ )מפורט בסעיף הבא(.

 סעיף ה'

כאשר הינם מתבקשים לכתוב נוסחא מסודרת ומפורשת לחסם התחתון, הסבר במילים אינו  .1

 המכילה פרמטרים ואופן חישובם בכל שלב. נוסחאמספיק. יש לכתוב 

צומצם משמעותית מהעץ הנדרש עקב טעויות מהסעיף הקודם עץ הסתעף וחסום שהיה מ .2

 גרר הורדה של נקודות.

טעות כיוון  הפרישת ענפים אשר לא אינם עומדים בתנאי הקדימויות המצויים ברשת הינ .3

באותו האופן, אי שנאמר מפורשות בהנחיה לוודא שאינכם לוקחים בחשבון סידורים אלו. 

ח בחשבון גם היא טעות שכן לא סקרתם את כל פרישה של ענפים שהיו אמורים להילק

 מרחב הפתרונות האפשרי.

 Back-Tracking, פרישה בשיטת אי מילוי הוראות פשוטות כגון מספור התפצלויות בעץ .4

 והסבר של כל קטימה גררו הורדת נקודות.
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  2מבחן בתפ"י 
 

 הנחיות לכתיבת התשובות למבחן:

 שאלות. יש לענות על כולן. 3 במבחן .1

 על התשובות להיות בהירות ומסודרות, אנו מעריכים סדר וניקיון בכתיבה. .2

הוא..."( ולהדגיש תשובות  המומלץיש לענות תשובות מלאות )לדוגמא: "גודל המנה  .3

 סופיות.

יש ללוות כל משוואה, כל נוסחה וכל איבר חדש בהסבר מילולי קצר. נוסחאות אינן  .4

 תשובות.

 

 

 (:%25) 1שאלה 

 :ם לחמשת השבועות הקרוביםן לפריט מסוינתון ביקוש נתון בזמ

5 4 3 2 1 t 

60 50 3V 90 1V tV 

 

 נתון ש 

 >01V, >03.V 

 K=100h 

 .ישנו אילוץ שלא ניתן לבצע הזמנה בתקופה השלישית 

 .3Vו  h ,1Vכפונקציה של  וערכו הצג את הפתרון האופטימאלי( 15%)א. 

הקובע שלא ניתן לבצע כמה תהיה מוכן לשלם תמורת הסרת האילוץ ( 10%)ב. 

עבור  ?3Vו  h ,1Vכפונקציה של הזמנה בתקופה השלישית. הצג את תשובתך 

 ?הסרת האילוץ הינה חסרת ערך 3Vו  h ,1Vשל  ערכיםאלו 

  

 2016לינואר   29   תאריך הבחינה:
 פרופ' דביר שבתאי    שם המרצה:
 2 פ"ית    שם הקורס:

 364-1-3041    מספר הקורס:
 א'מועד:     'אסמסטר:     "העתששנה:  

 שעות 3    משך הבחינה:
 ומחשבון דף נוסחאות    חומר עזר: 
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 (:%35) 2שאלה 

עליכם לאזן קו ייצור הכולל פעולות כימיות רבות. בגלל תנאי הסביבה 

 למטהאסור שיהיו באותה תחנה. הגרף   אשרשמצריכה כל פעולה ישנן פעולות 

 Aמייצג אילו פעולות אסור שיהיו באותה תחנה )כך למשל קשת המקשרת בין 

ר אין ישובצו לאותה תחנה(. בקו הייצו D-ו  A -שאסור ש תהמשמעו Dלבין 

 אילוצי קדימות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? י. האם זהו פתרון אופטימאלC=6( מצאו פתרון אפשרי עבור קו עם 8%) .א

 הוכח!

שימזער את  י, כתבו את התכנות הליניארC( עבור זמן מחזור נתון 13%) .ב

יש להגדיר בצורה מפורשת משתני החלטה, פונקצית מספר התחנות בקו. 

ובעזרתם להציג כל  ו  מטרה, אילוצים ואילוצי סימן. ניתן להשתמש ב 

 סדרת אילוצים בשורה בודדת.

עף וחסום. שימו תהסבעזרת אלגוריתם  C=8( פתרו את הבעיה עבור 14%) .ג

לב כי צריך להתאים את האלגוריתם לבעיה החדשה ויש יותר מדרך אחת 

בחישובים מאחרות לכן עליכם יותר נכונה לעשות זאת. ישנן דרכים חסכוניות 

היישום הטובה ביותר. הסבירו את דרך הפתרון אותו לחשוב טוב על דרך 

יישמתם באופן שיאפשר לעקוב אחרי הפיצולים ולאמת את נכונות 

 האלגוריתם.

 

 מהשיבוץ האפשרי הבא: אך ורקאת ערך החסם העליון יש לקחת 

 1תחנה  2תחנה  3תחנה  4תחנה 

F E,G B,D A,C 

3C 

5D 

4F 

2B 

3A 

2E 

2G 
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 נקודות 40 – 3שאלה 

( M2, M1M ,3מכונות ) שלוששיש לתזמן על  n,...,J1J={J{משימות  nנתון סט של 

העובדות במקביל. המטרה הינה למצוא זימון הממזער את זמן הסיום 

 (.Cmax=Makespanהמקסימאלי )

 :jJהקלט מכיל את הפרמטרים הבאים לכל גוב 

jt - .זמן הביצוע של הגוב 

jA - קבוצה לא ריקה של מכונות עליהן יכול הגוב להתבצע-תת. 

 :jAבנוסף ידוע שיש רק שלוש אפשרויות ל 

𝐴𝑗 = {𝑀1} 

𝐴𝑗 = {𝑀1, 𝑀2} 

𝐴𝑗 = {𝑀1, 𝑀2, 𝑀3} 

 לשם אחידות מענה על הסעיפים אנא סמנו:

𝑆1 = {𝐽𝑗|𝐴𝑗 = {𝑀1}} 

𝑆2 = {𝐽𝑗|𝐴𝑗 = {𝑀1, 𝑀2}} 

𝑆3 = {𝐽𝑗|𝐴𝑗 = {𝑀1, 𝑀2, 𝑀3}} 

 

 (. NP-hardהוכיחו שהבעיה קשה )שייכת ל ( 4%). א

הציגו ניסוח של הבעיה כבעיית תכנות ליניארי. היעזרו במשתנים ( 10%). ב

 .(משתניםבכמה שפחות  חסכני ככל האפשר )שימושבינאריים, והציגו ניסוח 

 ובעזרתם להציג כל סדרת אילוצים בשורה בודדת. ו  ניתן להשתמש ב 

 ( הצג ארבעה חסמים תחתונים לבעיה שיהיו הדוקים ככל האפשר.8%ג. )

 (: 1Hהמליץ להשתמש באלגוריתם היוריסטי הבא )אלגוריתם  מזלימר  (%8ד. )

 

הוכח כי האלגוריתם מהווה אלגוריתם קירוב )אפרוקסימציה(. הציגו את ערך 

 הוכחה מסודרת. יש לספקהקירוב הטוב ביותר שאתם יכולים. 

 

 בצע:  j=nועד  j=1החל מ 

 1Mלמכונה  jJוב 'שבץ ג MjA}=1{אם      

 .2M או  1Mלמכונה  jJבחר אקראית האם לשבץ את ג'וב  2M, 1M={jA{אם      

 .3M או 1M ,2Mלמכונה  jJבחר אקראית האם לשבץ את ג'וב  3M ,2M, 1M={jA{אם        

 סיים תוכנית
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 (: 2Hהמליץ להשתמש באלגוריתם היוריסטי הבא )אלגוריתם  חכמימר  (%10ה. )

 

 .קירוב 5/3מהווה  2Hהוכח כי אלגוריתם 

 הנחיה: פרק את ההוכחה באופן הבא:

 הינה קבוצה  S3הוכח תחילה שהטענה נכונה עבור כל הקלטים בהם 

אינה  S3ריקה. לאחר מכן, הוכח שהטענה נכונה עבור כל הקלטים בהם 

 קבוצה ריקה.

 

 

 בהצלחה

  

 1Mלמכונה  𝑆1שייכם לקבוצה : שבץ את כל הגובים ה1צעד 

ובכל פעם שבץ את הגו'ב הבא  𝑆2 : עבור בצורה סדרתית על כלל הגובים ששיכים ל 2צעד 

 .2M ו  1M למכונה הכי פחות מועמסת מבין מכונות  

ובכל פעם שבץ את הגו'ב הבא  𝑆3 : עבור בצורה סדרתית על כלל הגובים ששיכים ל 3צעד 

 3Mו  1M  2M למכונה הכי פחות מועמסת מבין מכונות  
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 פתרון בחינה

 1פתרון שאלה 
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 :1טעויות נפוצות בשאלה 

 

 אינה אפשרית.  0הזמנה בתקופה  -

 𝜇3𝑗טעות בסיסית שחזרה על עצמה היא פסילת אופציות בהן הופיע הרכיב  -

, בעוד שמשמעותו הזמנה 3מתוך מחשבה כי משמעותו הזמנה בתקופה 

פירושו עלות  𝜇𝑖𝑗 על אף שמדובר בהגדרות בסיסיות, נזכיר כי .4בתקופה 

טעויות מסוג אלו  כולל. jמלאי עד לתקופה  ואחזקת i+1בתקופה הזמנה 

 הביאו להורדת רוב הנקודות של השאלה.

 F3כמובן שמדובר בטעות. אי פרישת  –מסיבות לא מובנות  F3אי פרישת  -

, אלא שלא תתבצע 3לא "דואגת" לכך שלא תתבצע הזמנה בתקופה 

 .4הזמנה בתקופה 

רבים מכם לא השתמשו בחוקי הדומיננטיות ופרשו אפשרויות מיותרות אשר  -

 במקרים רבים הובילו לטעויות חישוב ופתרון שגוי.

פירושה בהכרח בחירת  3רובכם הנחתם שהזמנה בתקופה  –בסעיף ב'  -

𝐹2השורה  + 𝜇23  כחלק מחישוב ערכו שלF3  ועל כן דרשתם כי תבחר

ישנן אופציות נוספות  –הנדרשים. עם זאת  אופציה זו באמצעות אי השיוויונים

. ראיה צרה זו הובילה לטעויות רבות. הדרך הפשוטה 3להזמנה בתקופה 

ביותר היא לפתור ללא האילוץ ולחשב מהו ערך הפתרון המתקבל כאשר 

 מסירים את האילוץ. 

שובות רבות היו מעורפלות, מסורבלות וללא "שורה תחתונה". רשימה ת -

שיוויונים ללא הסבר אינה מתקבלת כתשובה. יש להקפיד על -ארוכה של אי

כתיבה מסודרת, רהוטה ומנומקת. הפתרון צריך להיות מסוכם בתשובה 

 סופית ברורה אשר עונה על הנדרש בשאלה.
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 2פתרון שאלה 
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 :2טעויות נפוצות בשאלה 

 סעיף א'

תחנות. עם זאת, כתיבת נימוק מפורט וארוך  4-רוב הסטודנטים מצא פתרון לשיבוץ הפעילויות ב

המסביר למה הפתרון המוצע אופטימלי הינה מיותרת, כמו גם פרישת עץ הסתעף וחסום. לאחר 

, ניתן לראות כי ערך הפתרון שווה C=6שחושב חסם תחתון למספר התחנות בהינתן זמן מחזור 

 לחסם התחתון ולכן בהכרח אופטימלי. 

 סעיף ב'

o  יש להם משמעות רבה  –בכתיבת אלגוריתם תכנות לינארי יש להקפיד על סימון אינדקסים

בהבנת הפתרון. במידה ובחרתם לכתוב בצורה מקוצרת בעזרת סיגמא, חובה לכתוב על איזה 

בהקשר זה, אם ישנו אילוץ שחוזר על עצמו פעמים רבות כך  פרמטר הסיגמא רצה ומה התחום.

ניתן לכתוב את האילוץ פעם אחת ולצידו  –לדוגמא מקבל ערך אחר  iשבכל פעם האינדקס 

𝑖∀ לכתוב = 1 … 𝑈𝐵 ..זאת שגיאה להשמיט מידע זה 

o  כתיבתM  באילוצים מבלי להתייחס לערכו האפשרי שלM  או להגדיר אותו. באופן דומה גם

בנימוק שכבר  UB=4זה הוא קלט לבעיה. כתיבת  –יש להתייחס לערכו האפשרי  UBבכתיבת 

תחנות הינה טעות שכן הדבר רלוונטי אך ורק לזמן  4נמצא פתרון אפשרי בסעיף הקודם בו יש 

 מסוים. C. התכנות הלינארי בסעיף זה אינו מוגבל לC=6מחזור 

o  טעות מהותית בהבנת הנושא. –החלטה יוצר משתנה שאינו לינארי כפל משתני 

o  :כתיבת אילוץ כגון𝑋𝑖𝐴 + 𝑋𝑖𝐷 + 𝑋𝑖𝐺 + 𝑋𝑖𝐹 ≤ אסור להשתבץ בתחנה יחד  Aבנימוק כי לפעילות  1

לדוגמא כן יכולות להיות ביחד והאילוץ הזה  D,Gהינה טעות כיוון שפעילויות  D,G,Fעם פעילויות 

≥"שכתבו נכון את האילוצים האלו אך במקום לכתוב "מונע זאת. בנוסף, היו  =". זאת 1כתבו " 1

את אחת מהפעילויות המופיעות באילוץ, דבר  בכל תחנהטעות כיוון שהיא מאלצת לשבץ בהכרח 

אשר כמובן אינו אפשרי ויוצר סתירה עם האילוץ לפיו על כל פעילות להשתבץ בתחנה אחת 

 בלבד.

o  מיותרים ושגויים. אילוצים כגון  –אילוצי סימן על קלט𝐶 ≥ 𝑡𝑗או  0 ≥ הינם מיותרים כיוון    0

שמדובר בקלט לבעיה בו אתם שולטים ולא התוכנה. טעויות כאלה מעידות אף הן על חוסר 

 הבנה בנושא.

 סעיף ג'

אשר משבץ טעויות רבות ומגוונות הופיעו בסעיף זה. סטודנטים רבים פרשו עץ הסתעף וחסום 
 וודאי ששיבוץ כזה אינו יעיל ולא יוביל לפתרון. –בכל רמה בעץ פעילות אחת בלבד 

 כמו כן הוצעו אלגוריתמים בסגנון הבא: 

 
וכך נקטין את זמן הבטלה. באופן זה  8"נפרוש רק אופציות לתחנות אשר מסתכמות לזמן מחזור  -

 יהיה סיכוי מהיר יותר למצוא פתרון".

 צירופים אשר יביאו לזמן בטלה נמוך ככל הניתן" "ננסה לשבץ תחילה -

 אלו ניסוחים בעייתיים בשל מספר סיבות:

רוב הסטודנטים לא כתבו נוסחאות מסודרות אלא אינטואיטיביות "לפי התחושה". לא   .1

 ניתן לתרגם אותם לתוכנית עבודה ולאלגוריתם מסודר.

דבר אשר סותר את  –במקרים רבים הם הובילו לכך שלא נפרש כל מרחב הפתרונות  .2

 העיקרון לפיו פועל אלגוריתם הסתעף וחסום. 

אלגוריתמים כאלה לא התייחסו לאופי הספציפי של בעיה זו ולא עמדו על דרכים  .3

 זאת הייתה מטרת הסעיף. –יצירתיות לחסוך בחישובים 
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 3פתרון שאלה 
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 :3טעויות נפוצות בשאלה 

 סעיף א'
o  לא ניתן לשלוח לבעיית החלוקה משכי ג'ובים מקבוצותS  שונות ולשבץ את תתי הקבוצות

המוחזרות לכל מכונה שנרצה מבין השלוש, מכיוון שלא כל ג'וב יכול להשתבץ על כל מכונה. 

ושלחנו את משכי  S2-וחלקם ל S1-למשל, אם הגדרנו מקרה פרטי בו הג'ובים שייכים חלקם ל

וקה, לא נוכל לקחת את הקבוצות המתקבלות ממנה כפתרון ולשים אחת הג'ובים לבעיית החל

יכול להיות שישנם ג'ובים שלא יכולים להתבצע  M2, כי בקבוצה שנשים על M2ואחת על  M1על 

 (.S1-עליה כלל )שייכים ל

o  מאותה סיבה, לא ניתן להגדיר מקרה פרטי ולעשות שימוש בבעיית החלוקה כבעיית עזר, אם לא

 שייכים הג'ובים. Sהגדרנו במקרה הפרטי לאיזה קבוצה 

 סעיף ב'
o  הגדרת פרמטרים המעידים על שיוך ג'וב לקבוצהS  כלשהי או על יכולת ג'וב להשתבץ למכונה

זוהי טעות. מידע זה הוא חלק מהקלט,  - י החלטהמשתנכלשהי בהתאם לשיוכו לקבוצה, בתור 

 לא מדובר בהחלטה שצריך לקבל כחלק מפתרון הבעיה.

o  רבים הגדירו את האילוצים עלCmax  כך שרק משכי ג'ובים שמותרים לשיבוץ על מכונה כלשהי

(, יוכלו להכלל בסכימת זמני הביצוע המבוצעים על אותה המכונה. חשוב להבין S)לפי קבוצות 

יש להגדיר אילוצים שיוודאו שמשתני ההחלטה עצמם ייקבעו בהתאם לאילוצי  –שזה לא מספיק 

 ה"מכונות המותרות", ולא רק לדאוג לסכימת הזמנים.

 סעיף ג'
o  הגדרת סכום משכי הג'ובים בקבוצהS2  או בקבוצהS3  כחסם תחתון זוהי טעות. למשל עבורS2 

חד על מכונה מסויימת, ולכן סכום משכיהם אינו לא כל הג'ובים בקבוצה חייבים להשתבץ י –

חוסם את הפתרון האופטימלי מלמטה. קל להבין זאת אם נחשוב על קלט בו כל הג'ובים שייכים 

לא חייב  Cmax-, כלומר שM2וחלק על מכונה  M1נשבץ חלק מהג'ובים על מכונה  – S2לקבוצה 

 להיות גדול מסכום כל הג'ובים יחד.

o חסם תחתון אין צורך להציג מקרה פרטי / לציין באיזה מקרים ערך הפתרון  בהסבר לגבי נכונות

לבעיה יהיה שווה לערך החסם התחתון. זה מעיד על חוסר הבנה ומוביל לטעויות. חשוב להבין 

חסם תחתון לבעיה הוא ערך שהפתרון האופטימלי לא יכול להיות  –קודם כל מהו חסם תחתון 

 יה.נמוך ממנו לכל קלט אפשרי לבע

 ה'-סעיפים ד'
o  לכל הוכחת אפרוקסימציה באשר היא: מקרה פרטי עבורו מתקבל מהאלגוריתם פתרון שרחוק פי

X  מהפתרון האופטימלי, לא מוכיח שלכל קלט אפשרי לבעיה האלגוריתם מבטיח פתרון רחוק

 מהפתרון האופטימלי! בהוכחת אפרוקסימציה חייבים להוכיח באופן חד משמעי Xלכל היותר פי 

כי היא נכונה לכל קלט אפשרי. בעזרת מקרה פרטי אפשר רק להראות שהקירוב שהוכחתם הוא 

 ההדוק ביותר.

o  לכל הוכחת אפרוקסימציה באשר היא: אין שום צורך להראות שהאלגוריתם עבורו אתם מנסים

להוכיח אפרוקסימציה, מסוגל לתת את ערך הפתרון האופטימלי / חסם תחתון אותו אתם רוצים 

יב במכנה של שבר יחס הקירוב. בוודאי שלא רלוונטי להראות מה הפתרון הגרוע ביותר להצ

שייתן האלגוריתם לקלט מסויים ומה הפתרון הטוב ביותר שייתן האלגוריתם לקלט אחר, 

הרי באפרוקסימציה אנחנו לא מנסים  –ולהראות מה היחס ביניהם. זה מעיד על חוסר הבנה 

וע ביותר והטוב ביותר שנותן האלגוריתם לקלטים שונים, אלא יחס להראות יחס בין הפתרון הגר

בין הפתרון הגרוע ביותר שיכול לתת האלגוריתם לקלט לבין הפתרון האופטימלי לבעיה לאותו 

 לכל הקלטים.  -קלט 

o  עוד טעות היא להגדיר את
∑ 𝑡𝑗

𝑛
𝑗=1

3
כפתרון אופטימלי כללי לכל קלט לבעיה ולהציבו במכנה של  

. זהו לא פתרון אפשרי לכל קלט של הבעיה ולכן לא ניתן לומר שהוא הפתרון Opt-ב כשבר הקירו

. לרוב לא ניתן לדעת מהו ערך הפתרון האופטימלי לכל קלט של חסם תחתוןהאופטימלי, אלא 

 לפתרון האופטימלי. בחסם תחתוןבעיה מסויימת ולכן אנחנו עושים שימוש בשבר הקירוב 

o  ציינו שכל שלב של האלגוריתם בנפרד מבצע פעולה זהה לבסעיף האחרון, רבים מכם-LoBal 

 . טענה זו לא מהווה הוכחה.LoBalולכן האלגוריתם כולו מספק קירוב זהה לקירוב של 

גם מי שניסה להסביר את הטענה הזו לא עשה זו בצורה מספקת מכיוון והיא דורשת הוכחה 

 מעמיקה.

( והשלב השני )הצבת הג'ובים S1-ובים ששייכים לניתן להראות כיצד השלב הראשון )הצבת הג'

כאשר  LoBal( של האלגוריתם, יחד מבצעים פעולה אקוויבלנטית לפעולתו של S2-ששייכים ל

m=2הצבת הג'ובים ששייכים ל( מכאן רבים מכם אמרו שכאשר עוברים לשלב השלישי .-S3 )

בים הקודמים כמקשה אחת, מהשל M2-ו M1ניתן להתייחס לכל קבוצת ג'ובים שכבר נמצאת על 

, וזה m=3כאשר  LoBalשהיא כמו ג'וב אחד על כל מכונה. השלב השלישי ממשיך את פעולת 

 M2-ו M1אומר שמובטח הקירוב שלו לבעיה כולה. לא ניתן לומר זאת שכן הג'ובים שמוצבים על 

עליה בשל בתחילת ריצת האלגוריתם לא באמת אקוויבלנטיים לג'וב יחיד על כל מכונה ששובץ 
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הרי הג'ובים המרכיבים את המקשה הזו לא כולם היו חייבים להשתבץ על המכונה  –היעדר עומס 

( לפתרון אופטימלי רק 1.5זו הייתה בחירה של האלגוריתם. הבחירה הזו יצרה קירוב מסויים ) -

ים שמורכבת מאותם ג'ובים בלבד. טענה ששיבוץ יתרת הג'ובים "על גבי" הג'וב תת בעיהעבור 

למול פתרון אופטימלי לכל הג'ובים, היא אינה  5/3האלה שכבר שובצו, מבטיח קירוב של 

 טריוויאלית ודורשת הוכחה.
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 בהצלחה!  שאלות. יש לענות על כולן. 3 במבחן

 שאלה 1 )30%(

 :(20%))איזון קווים(  חלק א

הנדרשות בכדי לייצר  תהפעילויוהמכילה מידע לגבי אוסף  תטבלת הקדימויולהלן 
 דקות. 450יחידות ביום עבודה של  50 בדיוקמוצר מסוים. יש לייצר 

 משך )דקות( קודמות פעולה

A - 4 

B A 5 

C A 4 

D B 2 

E B 7 

F C,E 2 

G D 6 

H G,F 4 

I G 1 

בעזרת שיטת המשקולות כאשר  ית איזון הקווים המתאימהבעי( פתור את 5%) .א

המשקל של כל פעולה הוא סכום הזמנים של הפעולות אותם היא מאלצת )כולל 

 הזמן של הפעולה(.

( האם הפתרון שהוצג בסעיף א' אופטימאלי? אם לא, מצא את הפתרון 8%) .ב

 האופטימאלי. הוכח שהוא אכן אופטימאלי.

 Dו  C( האם וכיצד ישתנה הפתרון האופטימאלי אם ישנו אילוץ שפעולות 7%) .ג

אינן יכולות להתבצע באותה  Iו  Gפעולות שבאותה תחנה, ו ץחייבות להשתב

 תחנה. הוכח!

  :(%10) (MRP) בחלק 

  .. הסברקבע האם הטענות הבאות נכונות

 (Rtברוטו )( בהכרח אינן גבוהות מדרישות Dt( דרישות נטו )2%. )1ב

 ( הביקוש החיצוני לפריט נרשם על פי תאריך ביצוע הזמנתו.3%. )2ב

משמשת למצב בו ישנו אילוץ לקנות את הפריט המכפלה  EOQ( שיטת 2%. )3ב

 ידי הספק.-שלמה של גודל אריזה המוכתב על

הסטנדרטית לפריט בודד כפי שנלמדה בכיתה הינה   lot sizing( בעיית ה3%. )4ב

  בעיה קשה.

 12.7.2017   תאריך הבחינה:
 פרופ' דביר שבתאי    שם המרצה:
 2 פ"ית    שם הקורס:

 364-1-3041    מספר הקורס:
 'אמועד:     'בסמסטר:     ז"עתששנה:  

 שעות 3    משך הבחינה:
 ומחשבון נוסחאות פידשמונה     חומר עזר: 

 

184

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Text Box
פתרון מרצה



 (:%35) 2שאלה 

 אחלק 

ארגון המבצע הליך של גלוון )ציפוי על חלד( של עמודי "בן" הינו מהנדס הייצור ב

חשמל לחברת החשמל קיבל סט של הזמנות לביצוע בתקופה הקרובה. סט 

עמודים שונים, כאשר לכל עמוד מועד אספקה ייעודי  nההזמנות מכיל מגוון של 

(due date ומשך )( משלו. הליך הגלוון מבוצע באמבט גלוון מיוחד )מכונה בודדת

 jעלות הייצור של עמוד  כן-. כמויחידות זמן jtבאמבט הינו  jהגלוון של הזמנה 

 . jcבארגון הינה 

יחידות כסף תמורת  Vפיו הוא מקבל תגמול של -לארגון הסכם עם חברת חשמל על

)כלומר, כך שכל עמוד יסופק לא יאוחר האספקה של כלל העמודים ללא איחורים 

( outsourcing(. בכדי לעמוד בהסכם, נעזר הארגון במיקור חוץ )jd, מזמן היעד

 joיכול לעמוד בתאריכי היעד ללא בעיה אך גובה אלעד . )"אלעד"( לקבלן משנה

 (.jc>joיחידות כסף עבור הייצור של כל עמוד )

מטרתו של בן הינה לקבוע איזה עמודים לבצע לגלוון בארגון ואלו להעביר למיקור 

 .ובמינימום עלותחוץ כך שיוכל לעמוד בכל זמני היעד 

כבעיית תכנות ליניארי בשלמים.  של בןהראה כי ניתן לנסח את הבעיה ( 10%). 1א

: שים לב הערה .nd≤...≤2d≤1dהנח לשם כך שהעמודים ממוספרים בצורה כזו כך ש 

פי סידור -שקיים פתרון אופטימאלי בו העמודים המגלוונים בארגון מבוצעים על

EDD. 

 (Djd=) לשם פתרון שני הסעיפים הבאים )ב+ג( הנח שכל זמני היעד זהים

 גם אם כלל זמני היעד זהים.הינה "קשה"  של בןהוכח שהבעיה ( 8%). 2א

בנוסף  את המקרה הפרטי בו הצג אלגוריתם שפותר בזמן פולינומיאלי( 7%). 3א

. הסבר מדוע t=jt , כלומר הגלוון באמבט זהים(, גם זמני D=jdלזמני יעד שווים )

 האלגוריתם פותר את הבעיה אופטימאלית.

 :בחלק 
 
סידור בסדר לא יורד של זמני הגעה אופטימלי עבור בעיית הוכח כי ( 10%). 1ב

1|𝑟𝑗 ≥ 0|𝐶𝑚𝑎𝑥 . 
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 (:%35) 3שאלה 

שלבית המכילה יצרן וקמעונאי כפי שנלמדה בכיתה עם -אספקה דו נתונה שרשרת

 המאפיינים הבאים:

 

. כלומר,  p=0.5הביקוש לתקופה אצל הקמעונאי מתפלג ברנולי עם פרמטר  ▪

יש ביקוש ליחידה בודדת ובהסתברות המשלימה לא יהיה  50%בהסתברות של 

 ביקוש.

 זמן האספקה זניח. ▪

הקמעונאי נוקט במדיניות ההזמנה הבאה: ברגע שהמלאי יורד לאפס הוא מזמין  ▪

 יחידות. Q=15כמות של 

ישנה התחייבות של היצרן לספק כל כמות שיידרש בו בזמן וברמת שירות של  ▪

 )ההסתברות לחוסר תהיה שווה לאפס(. 100%

 
 

 :ות הבאיםיצרניהי תהקמעונאי יכול לעבוד עם אחד מש

o  "יחידות ביום. עלות אחזקת מלאי:  5ייצור של  קיבלת תבעל א'( )יצרנית"ליאל

 ש"ח. 100ש"ח ליחידה לתקופה. עלות הובלה:  3

o ( "ב' ניתיצר"עתליה) יחידות ביום. עלות אחזקת  10ייצור של  קיבולת תבעל

 ש"ח. 150ש"ח ליחידה לתקופה. עלות הובלה:  3: ימלא

מלאי תוצרת גמורה שנוצר תוך כדי סדרת  גם על ותמשלמ היצרניות שתי: שימו לב

  הייצור.

זר מהעלויות התפעוליות מחיר המכירה של כל יחידה )המחיר שמשלם הקמעונאי( נג

)עלויות מלאי והובלה(. התמחור מתבצע באופן הבא: לאחר בדיקה של  ותשל היצרני

תוחלת עלות הייצור הממוצעת  את תמחשב ניתהיצר תוחלת העלות הצפויה למחזור,

 מתוחלת עלות הייצור שלה. 20%-ליח' בודדת. מחיר המכירה של כל יחידה גבוה ב

 

על רמת  איןאך מידע על התפלגות הביקוש  יש זה הנח שליצרניותבחלק  – חלק א

 המלאי אצל הקמעונאי

 
תוחלת בנפרד קבע: מהי מדיניות הייצור האופטימאלית,  כל יצרנית עבור( 10%. )1א

איזו עם  –יום(. תנו המלצה לקמעונאי  365 –)בשנה ולשנה  ליחידה זור,העלות למח

 משתלם לעבוד מבחינה כלכלית? יצרנית
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כיוון  שמדיניות העבודה שלהם אינה יעילה מבחינה כלכלית טענו ותהיצרני( 5%. )2א

כי ייצור  ותסבור ןלמעשה. ה תמובטל יהיצור, השניסדרת י נהמכי תשכאשר האח

ש"ח ליחידה  3משותף יוזיל את עלויות התפעול וההובלה. עלות אחזקת המלאי: 

יחד  תעבודנהש"ח. במצב זה, בכל סדרת ייצור  160לתקופה. עלות הובלה משותפת: 

ופטימאלית הגדר מדיניות ייצור אנותר זהה(.  יצרנית)קצב הייצור של כל  ותהיצרני שתי

 נכונה? ןהאם טענתיחדיו.  ליצרניות

 

על רמת והן על התפלגות הביקוש הן מידע  יש שליצרניותבחלק זה הנח  – בחלק 

 .המלאי אצל הקמעונאי

תוחלת בנפרד קבע: מהי מדיניות הייצור האופטימאלית,  יצרניתעבור כל ( 14%. )1ב

איזו עם  –יום(. תנו המלצה לקמעונאי  365 –)בשנה ולשנה  ליחידה זור,העלות למח

 משתלם לעבוד מבחינה כלכלית? יצרנית

. בשנה הקמעונאיעבור הנוסף )על מצב המלאי( תוחלת תועלת המידע  קבע את

 .1ההשוואה תתבצע ביחס לסעיף א

כיוון  שמדיניות העבודה שלהם אינה יעילה מבחינה כלכלית טענו ותהיצרני( 6%). 2ב

כי ייצור  ותסבור ןלמעשה. ה תמובטל יהסדרת ייצור, השני נהמכי תשכאשר האח

ש"ח ליחידה  3משותף יוזיל את עלויות התפעול וההובלה. עלות אחזקת המלאי: 

יחד  תעבודנהש"ח. במצב זה, בכל סדרת ייצור  160לתקופה. עלות הובלה משותפת: 

הגדר מדיניות ייצור אופטימאלית ותר זהה(. נ יצרנית)קצב הייצור של כל  ותהיצרני שתי

 נכונה? ןהאם טענתליצרניות יחדיו. 

 בהצלחה
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 פתרון מבחן

 1פתרון שאלה 
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 1שאלה  טעויות נפוצות

 

 חלק א'

סטודנטים רבים לא שיבצו את הפעולות לתחנות לפי חוקי השיטה. השיטה אומרת שבכל שלב  .א

, בעוד שרבים שיבצו בכל פעם רק kלתחנה  הפעולה הראשונה ברשימה שניתן לשבץיש למצוא את 

את הפעולה הבאה שטרם שובצה מתוך הרשימה הממויינת, מבלי לבדוק אם ניתן לשבץ את אחת 

שהינה  Iהמשך הרשימה. )למשל, הטעות הנפוצה ביותר הייתה לשבץ את הפעולות שנמצאות ב

 , למרות שניתן לשבצה עוד קודם(Hהאחרונה ברשימה, בתחנה האחרונה עם 

תחנות מהסעיף  5. הרי כבר יש בידינו פתרון שערכו LB=5אין היגיון באי קטימת ענפים בהם  ב.

הוא בוודאות לא יניב פתרון טוב יותר, ואין לנו סיבה להמשיך  LB=5הקודם, ואם עבור ענף מסויים 

 לפרוש אותו.

אופטימלי( מהווה חסם תחתון לפתרון הבעיה  K=5רבים לא הבינו שפתרון הסעיף הקודם ) ג.

לנו אילוצים כלומר שמרחב הפתרונות האפשריים  נוספו 3המאולצת יותר שבסעיף זה. בסעיף 

, אז לא ייתכן K=5לצת כבר הוכחנו שהפתרון האופטימלי הוא עבור הצטמצם. אם לבעיה הפחות מאו

או נמוך יותר. לכן  K=4שבבעיה בסעיף זה, בה רק נוספו עוד אילוצים, נוכל לקבל פתרון אופטימלי 

הוא בוודאות אופטימלי, ואין כל צורך להוכיח זאת בעזרת הסתעף  K=5ברגע שמצאנו פתרון עם 

 וחסום.

 

 חלק ב'

לפריט בודד כבעיית תכנות בשלמים ולכן  lot sizing-כתבו שניתן לנסח את בעיית ה רבים. 4-ב

העובדה שניתן לפתור בעיה מסויימת בעזרת אלגוריתם בעל  -הבעיה קשה. טענה זו אינה נכונה 

סיבוכיות אקספוננציאלית לא אומר בהכרח שהבעיה קשה! אם קיים אלגוריתם פולינומיאלי שמסוגל 

במקרה זה(, הבעיה קלה. הרי למדנו שסיבוכיות בעיה  WWה אופטימלית )כמו לפתור את הבעי

 רקלפתרונה. כלומר שרק אם ניתן לפתור בעיה אופטימלית  היעיל ביותרנקבעת לפי האלגוריתם 

 בעזרת אלגוריתם בעל סיבוכיות אקספוננציאלית, הבעיה קשה.
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 2פתרון שאלה 
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 2טעויות נפוצות שאלה 

 

באופן כללי יש להבין שהבעיה המתוארת היא בעיה של מזעור עלויות, ולא של מזעור סך ג'ובים 

 מאחרים. קיים אילוץ שעל כל הג'ובים להיות מוכנים בזמן, וזוהי איננה פונקציית המטרה.

 

 1סעיף א'

o  הוא בהכרח לא ש מכיווןאין סיבה להגדיר משתנה בינארי שמשמעותו האם גוב מאחר או לא

 מאחר. נבטיח זאת באמצעות אילוץ. 

o אם שובץ אצל  0-אם שובץ אצל בן ו 1ל ג'וב שיקבל את הערך כמספיק משתנה בינארי יחיד ל

 אלעד. אין אופציות נוספות ולכן אין טעם במשתנים נוספים.

o Oj ו-Cj  יש להם אינדקס( הם פרמטרים תלויי ג'ובjולכן הם חייבים להופיע בתוך ה ,) סיגמא

 .jשרצה על 

o וב שלא מאחר. 'אין צורך להוסיף אלמנט בפונ' המטרה של קנס לגוב מאחר או בונוס על ג

הג'ובים מאולצים לא לאחר והבונוס בטוח יתקבל )אין טעם להכניס לפונקציית המטרה את 

 הבונוס כי מדובר בערך קבוע(.

o  לוודא כי סוכמים זמני עיבוד רק  בן יהיו מוכנים בזמן יש שמשובצים אצלהג'ובים  לפיובאילוץ

, אילוץ נפרד jעד  1וב נוכחי שהוכנו ע"י בן )כלומר יש לרוץ בסיגמא מ'ובים קודמים לג'של ג

 ., כדי לא לסכום זמני עיבוד שבוצעו ע"י אלעד(Xj, ולכפול את משך העיבוד בjעבור כל 

o  .נתון בשאלה שהם לא יאחרו.אין צורך באילוץ על כך שהג'ובים המוכנים ע"י אלעד לא יאחרו 

 

 2סעיף א'

o ובים מפגרים.'המדד הוא מזעור עלויות, ולא מזעור כמות ג 

o  בהגדרה של המקרה הפרטי יש להגדיר את כל הפרמטרים. יש להגדיר באופן ברור את בעיית

 .לבעיה ואת הקלט K, את ופונקציית המטרהההחלטה 

o  לא ניתן להגדיר כיCj=C   וOj=O  לכלj מקרי פרטי בו הבעיה היא קלה )אין משמעות , כי זהו

 .איזה ג'וב ישובץ אצל בן ואיזה אצל אלעד(ל

o  צריך להתייחס לעלויות ולא )בעיית העזר( לבעיית החלוקה פונקציית המטרהיש לקשור את .

 .(פונקציית המטרה היא מינימום עלותרק לזמנים )

 

 3סעיף א'

o כמות ג'ובים  האות תמיד תתקבל –ות בסידור ללא תלובים כי 'אומנם אין חשיבות לסידור הג

 ינת עלויות!חמאחרים, אך ישנה חשיבות לאיזה ג'וב יבוצע אצל הקבלן ואיזה אצל המפעל מב

o  ייצור לעלות הקבלן.העלות בין לא מספיק להתייחס רק לאחת העלויות. מדובר בטרייד אוף 

 

 סעיף ב'

o  סכימה של. אין פונקציית המטרהיש לוודא ניסוח נכון שלCmax  .שונים 

o  ,מדד במכונה בודדתCmax  זמן הסיום של הג'וב האחרון.הוא ערך 

o וב 'גים. במקרה בו ישנו זמן בטלה ביו יש לוודא כי אכן בודקים את כל המקרm  לקבוצהA 

 .ומקרה בו אין mל lיש זמן בטלה בין : מקרה לפיו Sשני מקרים בסידור  לבדוקיש  'Sבסידור 

194

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 3פתרון שאלה 
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 3טעויות נפוצות שאלה 

 

בשאלה נאמר להגדיר מדיניות. נוסחאות הן אינן מדיניות. פתרונות  –הערה רלוונטית לכלל הסעיפים 

 שלא הכילו הסבר למדיניות היצרן הם פתרונות לא מלאים.

 

 סעיף א'

o  כדי סדרת בשאלה נאמר מפורשות כי ישנה עלות של אחזקת מלאי תוצרת גמורה שנוצר תוך

 הייצור. התעלמות מעלויות אלו היא טעות.

o  יחידות בלבד. בנוסף,  15-הביקוש הוא ל –יחידות הוא מיותר  20עבור יצרנית ב': ייצור של

יחידות היא מדיניות לא יעילה כיוון  5יחידות ולאחר מכן ייצור של  10מדיניות ייצור של 

 שהעלויות גבוהות יותר בתצורה זו.

 

 סעיף ג'

o  הייצור לא חייב להיות רציף. מרגע שרמת המלאי מגיעה לכמות  –אי הבנת האסטרטגיה

מסוימת של יחידות, היצרן חייב להתחיל לייצר אבל הוא לא חייב לייצר את כל המנה ברצף, 

 כפי שמפורט בפתרון.

o  בלבול בנוגע לנקודת הזמן בו יתחיל היצרן לייצר. סטודנטים רבים כתבו כי תחילת הייצור

יחידות במלאי. אין צורך לחשב תוחלת כיוון  Xתהיה עפ"י תוחלת הזמן שיעבור עד שיישארו 

שליצרן יש מידע מלא ורציף על רמת המלאי ולכן ניתן לדעת במדויק בזמן אמת מתי המלאי 

 יגיע לרמה מסוימת.

o את יחידות. על מנת לעשות ז 5/10/15-חישובים לא נכונים של פרקי הזמן בו היצרן מחזיק ב

 בצורה נכונה, ניתן לשרטט את הגרפים ולעשות את החישובים בצורה מסודרת.
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  

  

  

  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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