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جداً سرعة كبيرة بانتشرت  حيث ((Bioinformaticsالحيوية في قطاعي اإلحصاء والمعلوماتية  العلمية المجانيةمن لغات البرمجة  R تعد لغة الملخص:

 طورةوأدوات مت يةعال نياتمن خالل ما تقدمه هذه اللغة من تقوبرزت أهميتها  ،ل العلميةفالسنوات القليلة الماضية في معظم الجامعات العالمية والمحا خالل

م تقدي ىلإثية لورقة البحاهدف هذه ت .قبللم تكن متوفرة من  جديدة ، بطرق وأساليبالمختلفة واإلحصائية والمسائل الرياضيةالعلمية  النظرياتلدراسة وتحليل 

 لمتاحةاعدد من الموارد  تتطلب تخصيصالتي  ((Assignment models or problemsمسألة التخصيص أو التعيين لحل نماذج  Rبلغة خوارزمية 

 Rglpkوالمكتبة قدمة البرمجة المت باستخدام Rغة ٌتم بناؤها بلالمقترحة الخوارزمية  بحيث يحقق هذا التخصيص أفضل نتيجة ممكنة. ،المهامعدد من  ىعل

يد والعد نغاريةية الهالخوارزممثل. أداء الخوارزمية المقترحة تم مقارنته بأليجاد الحل اإ التخصيص إلىمسائل من عدد  علىتطبيقها  ىوأد ،لهذه اللغة المصاحبة

ن ويمكة فعالة مية المقترحن الخوارزأنتائج الوأوضحت  ،تخصيصلحل نماذج الة العربية والعالمية في المجالت العلمي ا  ثحدي منشورةالخوارزميات الجديدة ال من

 استخدامها بكفاءة عالية في حل المسائل المشابهة.

 

 .Rالبرمجة المتقدمة بلغة  ،Rglpk، المكتبة Rلغة  التخصيص،نماذج  :الكلمات المفتاحية

 
 
 

 مقدمةال .1

النماذج  التعيين منو التخصيص أ نموذج مسألةيعد 

 ،وث العملياتحوالعلمية الهامة في مجال ب الرياضية

 ،للبرمجة الخطيةوالمشتق من النموذج الرياضي العام 

والذي يمكن استخدامه بكفاءة عالية في حل المسائل التي 

بحيث  ،المهام ىعلتستدعي تخصيص الموارد المتاحة 

ترض يحقق هذا التخصيص أفضل نتيجة ممكنة. إذ يف

النموذج وجود عدد من المهام يمكن تنفيذ كل منها 

أو الوسائل كالعمال  ،بواسطة أي من الموارد المتاحة

 ،ت ومراكز الخدمة وغيرها من المواردآلالواألجهزة وا

لى تخفيض إيجاد أفضل تخصيص يؤدي إبهدف 

 ويشترط النموذجرباح )العوائد(. ألالتكاليف أو تعظيم ا

 Balanced) التوازنولي حالة ألبشكله ا

assignment) ضرورة المساواة بين عدد المهام  أي

وعدد الموارد المتاحة. ولكن يحدث في بعض الحاالت 

 Unbalanced))غير متوازن  يكون النموذجأن 

assignment  بمعني أن يكون عدد المهام أقل من

 ،الموارد المتاحة أو عدد المهام أكبر من الموارد المتاحة

قبل البداية في  يجب موازنة النموذج أوالً  فعند ذلك

عمود ضافة صف أو إعملية التخصيص من خالل 

عطائه تكاليف أو إو، حسب األقل Dummy)) وهمي

تخصيص . ولما كان نموذج ال]1] أصفاراً أرباح تساوي 

ن صياغته تتطلب إلبرمجة الخطية فحالة خاصة من ا

ف، وتبين دالة الهدأولها  :عناصر أساسية ةتحديد ثالث

هذه الدالة الهدف الذي نرغب في تحقيقه، ويكون الهدف 

قيمة لتكاليف التخصيص أو  ىأدن ىعادة هو الوصول إل

القيود  مجموعة من وثانيهما تحديد غيرها من المقاييس،

تضمن أن كل مهمة يتم  عادالتو التعريف عنها بم

 أخيراً و نجازها بوسيلة واحدة فقط من الموارد المتاحة،إ

،ويعني هذا الشرط  (Binary)ر القرار الثنائي يرط متغش

إذا  ،واحدلى الإتكون إما مساوية  قيمة متغير القرارأن 

إذا  اً صفر وأ ،هامالموالموارد المتاحة بين التخصيص تم 

  .]2] ذلك كان غير

شائعة طرق أربع باستخدام نماذج التخصيص يمكن حل 

أولها  ؛وبحوث العملياتمجال الهندسة الصناعية  في

 Complete enumeration))العد الكامل طريقة 

 Hungarian Methodالهنغارية طريقة الوثانيهما 

(HM) البرمجة الخطية طريقة ثالثهما و(The Linear 

Programming Method)  ًطريقة النقل وأخيرا 

 )MethodTransportation ([3[. 

ل من العوامل الهامة التي ساعدت الباحثين في ح 

المسائل المعقدة هو التقدم التقني في مجال الحاسبات 

الخوارزميات لغات البرمجة وو وهندسة البرمجيات

يجاد مفاهيم جديدة لم إ ىإل ىاألمر الذي أد ةالمتطور

 وآخرون Singhتكن موجودة من قبل. فقد قدم الباحث 

 Matrixجديدة أطلق عليها أسم طريقة  ( طريقة2012)

One Assignment (MOA) فيها أن طريقته  تبثأ
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الجديدة يمكن استخدامها كبديل للطريقة الهنغارية في 

 Jasimأما الباحث   ]4[.التخصيصحل مسائل 

( فقدم طريقة جديدة تعتمد على نظرية التمثيل 2017)

لتخصيص عدد من العمال ( (Graph theoryالبياني

أنها فعالة في إيجاد الحل  تبأثت آلالعدد من ا ىعل

.  في حين قدم ]5[ مثل مقارنة بالطريقة الهنغارية ألا

Yadaiah and Haragopal (2016 )الباحثان 

لحل مسائل  Lexi searchخوارزمية جديدة باسم 

 ىمن خالل تقسيم المسألة إل ،التخصيص الغير متزنة

عمدة ألمسألتين لتفادي التخصيص إلى الصفوف أو ا

ذلك من خالل حل  الكلية بعد يجاد التكاليفإم ثالوهمية 

كما قدم الباحث  ]6[.وجمع تكاليف كل مسألة منفردة 

سلوب البرمجة الخطية أكيفية تطبيق  (2012)حمادي 

تحليل مسائل  وفي] .7[ مسائل التخصيصفي حل 

الذكاء االصطناعي قدم  باستخدام أسلوبالتخصيص 

 جينية ( خوارزمية2009) وآخرون النصراويالباحث 

 )hmsAlgorit Genetic(8[ التخصيصمسائل  لحل[ . 

 Sahu andوفي دراسة مشابهة قدم الباحثان 

Tapdar (2007)  خوارزمية جينية وخوارزمية

مسائل  لحل (Simulated annealing)محاكاة التلدين 

أنه من المهم ضبط  ىوتوصل الباحثان إل ،التخصيص

وكذلك خوارزمية محاكاة  ،متغيرات الخوارزمية الجينية

وفي محاكاة  .]9[ مثل ألعند الوصول إلى الحل ا التلدين

الحل األمثل، قدم  ىسلوك النمل الطبيعي في الوصول إل

( خوارزمية مستعمرة النمل 2008) Alkallakالباحث 

(AntColony)  التخصيص، الخوارزمية تم لحل مسائل

أنها فعالة  ثبتوأ Matlabبناؤها باستخدام برنامج 

الباحث في حين قدم  . ]10 [يةالهنغارمقارنة بالطريقة 

Mahmoudi  خوارزمية جينية  (2014) وآخرون

وخوارزمية مستعمرة النمل لحل مسائل التخصيص، 

أن خوارزمية مستعمرة النمل كانت  ىوتوصل الباحث إل

كما اقترح . ]11[األفضل مقارنة بالخوارزمية الجينية 

دراسة سابقة  ( في2008) Shabanالباحث 

تقسيم مصفوفة التخصيص إلى  ىمد علخوارزمية تعت

أنه من خالل دراسة  تبثمصفوفات فرعية، و أ

المصفوفات الصغيرة ونسبة تكرارها يمكن الوصول إلى 

خر قدم الباحث آوفي جانب  . ]12[ األمثلالحل 

Shaker (2013 دراسة لحل مسائل التخصيص )

م تحويل الحالة ت حيث (Fuzzy)بيئة ضبابية  تتح

و بعد ذلك  ،سلوب البرمجة الخطيةأى الضبابية إل

مثل ألااستخدام الطريقة الهنغارية في الوصول إلى الحل 

and  Ghezelsoflaكما قدم الباحثان  .]13[ 

Nazemi (2017 في دراسة )الشبكات  حديثة تطبيق

في حل مسائل  (Neural network) العصبية

 مثلألالحل ا ىا أنها فعالة في الوصول إلتبثالتخصيص أ

Lone وفي تطور بارز وهام قدم الباحث .]14[ 

ً  ( في2017) وآخرون تطبيق  دراسة حديثة أيضا

والتي تعتمد  Rالمتوفرة بلغة  LPSolve    المكتبة

الوظائف والدوال لحل مسائل البرمجة الخطية،  ىعل

أنه يمكن استخدامها بكفاءة للوصول إلى الحل  تبثأ

متزنة من مسائل مثل في الحاالت المتزنة وغير الألا

 ىحدإ هي Rglpkن إهذا السياق ف في. ]15[ التخصيص

صدارها بتاريخ إتم  R( في لغة )البرمجياتالمكتبات 

وامر ألمن مجموعة من ا تتكون 12/2/2015

مسائل البرمجة الخطية العددية و  والوظائف لحل

البرمجة استخدام الثنائية. في هذه الورقة البحثية تم 

 ،Rglpkبالمكتبة  والوظائف المتوفرةل المتقدمة والدوا

المتزنة  نماذج التخصيصحل بناء خوارزمية ل في

 متزنة. والغير

  نموذج التخصيص .2
 

( nعدد من المهام ) تخصيصالصيغة الرياضية لنموذج 

 المتاحة أويمكن تنفيذ كل منها بواسطة أي من الموارد 

 ايمكن كتابته ،واألجهزة واآلالت ( كالعمالnالوسائل )

 :[51] الصورة التالية ىعل

𝑀𝑖𝑛 𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑥  𝑍 = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑐𝑖𝑗           (1) 

Subject to 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

= 1                                                  (2) 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1                                                   (3) 
𝑥𝑖𝑗   𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦  (0,1)                                       (4) 

For all i = 1,2,…n & j = 1,2…n 

 حيث 

 z .أو تعظيم دالة الهدف تقليل
 n  .  الموارد المتاحةعدد 

 n .المهامعدد  
 cij  .تكاليف التخصيص

اوية تكون إما مس)ثنائي( قيمته متغير القرار  
الموارد بين  ذا تم التخصيصإ ،الواحد ىإل

  .ذا كان غير ذلكإأو الصفر  ،هامالمو المتاحة

xij(0,1) 

 

عناصر  أربعة الرياضي من  التخصيصيتكون نموذج  

أولها دالة الهدف التي تعبر عن الهدف المراد  ؛أساسية

(، وهي عبارة عن معادلة 1الوصول إليه وفقاً للمعادلة )

𝑥𝑖𝑗 ،𝑐𝑖𝑗متغيرات القرار بداللة التي تمثل كلفة   

التي (j) المهام و  (i) وارد المتاحةبين الم التخصيص
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أو تعظيمها   (Minimization)قليلهات فيعادة نرغب 

(Maximization)، ًوثانيهما القيود األساسية وفقا

(،وهي عبارة عن معادالت في 3(و)2للمعادالت)

 تخصيص مهمةوتضمن  القرار حدودها سوف يتم اتخاد

 ،(one-to-one)واحدة فقط لكل من الموارد المتاحة 

ً للمعادلة ) (، الذي يضمن أن قيمة 4وثالثهما القيد وفقا

,i) لكل قيم   𝑥𝑖𝑗متغير القرار j) إلى تكون إما مساوية

 ،هامالمو الموارد المتاحةبين التخصيص إذا تم  ،واحدال

  .]15]لك ذا كان غير ذإأو الصفر 

يمكن  التخصيصالنموذج الرياضي السابق لمسائل 

 في الجدول مصفوفة موضحةهيئة  ىعادة صياغته علإ

(1) ]51[. 

 والمهاممصفوفة التخصيص بين الموارد  (:1) جدول

 (nالمهام)
 الموارد
 المتاحة

 (n) 

 n ⋯ 3 2 1  

1 𝒄𝟏𝒏 ⋯ 𝒄𝟏𝟑 𝒄𝟏𝟐 𝒄𝟏𝟏 1 
1 𝒄𝟐𝒏 ⋯ 𝒄𝟐𝟑 𝒄𝟐𝟐 𝒄𝟐𝟏 2 

1 𝒄𝟑𝒏 ⋯ 𝒄𝟑𝟑 𝒄𝟑𝟐 𝒄𝟑𝟏 3 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

1 𝒄𝒏𝒏  𝒄𝒏𝟑 𝒄𝒏𝟐 𝑐𝑛1 n 

n 1 ⋯ 1 1 1  

 

أو التعيين في العديد من  نموذج التخصيصيستخدم 

الوظائف  ىالتطبيقات العملية مثل تعيين الموظفين عل

خطوط االنتاج،  ىتلفة، تخصيص العمال علالمخ

المواقع المختلفة، تخصيص  ىتخصيص اآلالت عل

 ىاآلالت، تخصيص الحافالت عل ىاألعمال والعمال عل

 ىعدد من الخطوط الخارجية، وتخصيص الطائرات عل

تخدامات الس، والعديد من االبوابات في المطارات

 .]61]األخرى 

 المنهجية العلمية .3

 Rglpk بةمكتوال Rلغة  .1.3

في  العلمية المجانيةمن لغات البرمجة  Rلغة تعد 

قطاعي اإلحصاء والمعلوماتية الحيوية حيث بدأت في 

 ىلإنسبة  Rجامعة أوكالند بنيوزلندا، وسميت بالحرف 

 Ross Ihaka , Robertالحرف األول من الباحثين 

Gentlmen   وكان أول إصدار تجريبي لهذه اللغة

السنوات القليلة الماضية صعد  . خالل[71]1997سنة 

نجمها بسرعة كبيرة جداً من خالل ما تقدمه هذه اللغة 

من تقنيات وأدوات لدراسة وتحليل العديد من النظريات 

 بطرق واإلحصائية المختلفة، والمسائل الرياضيةالعلمية 

وأساليب متطورة لم تكن متوفرة من قبل مقارنة باللغات 

 .]71المعروفة ]والبرمجيات 

ير يمكن تعريفها بأنها لغة برمجة وبيئة تطو Rلغة      

مجانية مفتوحة المصدر، تعتمد على فلسفة البساطة 

بداع، و تتكون من مجموعة كبيرة من إلوالتطوير وا

األوامر و الدوال باإلضافة إلى آالف المكتبات 

 المصاحبة لدراسة وتحليل النظريات العلمية و المسائل

لم لتعائية المختلفة، كما تمتاز بسهولة االهندسية و اإلحص

وبمرونة كبيرة في  التعامل مع المصفوفات والمتجهات 

ية  الثوتحليل البيانات، وإخراج الرسومات  الثنائية   والث

ً بالتركيز الم ر باشاألبعاد بجودة عالية، كما تمتاز أيضا

 ائجكثرة التقارير وتكديس النت يعلى إيجاد الحلول وتفاد

 دام الحد األدنى من الخطوات مقارنة بالبرمجياتباستخ

اعتمدت بسرعة كبيرة و  Rالتجارية المعروفة. انتشرت 

نطاق واسع في معظم  ىحديثة متطورة عل كتقنية

ي مراكز األبحاث العلمية، سواء ف العالمية والجامعات 

 تدريس المقررات الدراسية أو إنجاز األبحاث العلمية،

اَ ظم الكتب العلمية المطبوعة حديثفعلى سبيل المثال مع

 .R[81] تستخدم لغة

Rglpk البرمجيات( المصاحبةالمكتبات  ىحدإ هي( 

مجموعة  وتتضمن 12/2/2015بتاريخ التي صدرت 

ية لحل مسائل البرمجة الخطية العددوالدوال وامر ألمن ا

 يف للمدخالت و الثنائية و المختلطة. الوظيفة الرئيسية

 :[91] التاليةمن خالل النقاط  ضحهانو Rglpkالمكتبة 

Rglpk_solve_LP (obj, mat, dir, 

rhs,types, min) 

1. obj الهدف.يمثل معامل دالة  متجه 

2. mat    و مصفوفة تمثل معامل القيود.أمتجه 

3. dir شارة المتباينات للقيود مثلإيوضح  متجه 

)"=<" ،"=>" ،"<"،">" ،"==" (. 

4. rhs يمن للقيود.ألالتي تمثل الطرف ا األرقام 

5. types  يحدد نوعية المسألة هل هي مستمرة

 .("I", "B", "C")أو ثنائية أو أعداد صحيحة 

6. min دالة الهدف تقليل. 

 Rglpkالمكتبة  فيللمخرجات  الوظيفة الرئيسيةأما  

 :إيجازها كما يلينه يمكن إف

1. solution مثل لمعامل أليمثل الحل ا متجه

 دالة الهدف.
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2. optimum الهدف عند الحل  دالة قيمة

 .مثلألا

3. status  ن القيمة إف ،ذا كان الحل أمثلإالحالة

 ذا كان غير ذلكإ حيحاً ص اً و عدد اً تكون صفر
[91]. 

 المقترحةالخوارزمية بناء خطوات  . 2.3

 تخصيصلحل نماذج ال

 Rglpkوتنصيب المكتبة  Rبعد إتمام عملية تنزيل لغة 

المقترحة . تتضمن الخوارزمية [91]من الموقع الرسمي 

عدد من الخطوات األساسية المترابطة مع بعضها 

البعض التي تم بناؤها باستخدام البرمجة المتقدمة 

من و، Rglpkبالمكتبة  والوظائف المتوفرةوالدوال 

نموذج يمكن استخدام بيانات  فإنهتوضيح الأجل 

 أدناه واتباع الخطوات التالية: 3 تخصيص

لمتاحة تحديد عدد الوسائل من الموارد ا .1

 وعدد المهام.

n <-4 

n <-4 

 لقراءة مصفوفة التخصيص. xتحديد متغير .2

x <-matrix (c (300,400,200,200 

600,900,400,300، 

500900,800,900، 

500,100,700,200، 

) ,4,4,byrow = TRUE) 

لى متجهات تمثل إ xتحويل المتغير السابق  .3

 .المدخالت الى الخوارزمية

Assignmentproblem <- function (x) { 

n <- dim(x) [1] 

coefficient <- as.vector (t(x)) 

rhs <- rep (1, 2*n) 

Constraints <- matrix (0, 2*n, n*n) 

راءة مصفوفة قل ((loopكتابة حلقة حاسوبية .4

وتحويلها  ،لى هيئة متجهاتع، التخصيص

ها قيم الطرف يلى معادالت خطية تكون فإ

 واحد. يساويمن للمعادالت )القيود( تألا

for (i in 1:n) { 

for (j in 1:n) { 

Constraints [i, n*(i -1) +j] <- 1 

}} 

for (i in 1:n) 

 {) 

for (j in 1:n) 

({ 

Constraints [n+i, n*(j -1) +i] <- 1 

}} 

 شارة القيود ب = .إتحديد  .5

signs <- rep("==", 2*n) 

للمسألة قيد الدراسة  متغيرات القرارتحديد  .6

 ة.بالثنائي

Binary <- rep("B", 2*n) 

عددية مثل كقيمة أليجاد الحل اإ .7

optimum  ومتجه يمثل معامل دالة الهف

 تقليل. 

solution <- Rglpk_solve_LP(obj 

=coefficient , mat= Constrains , dir= 

signs, types =Binary, rhs=rhs , min = 

TRUE) 

return (solution)} 

solution <- Assignmentproblem (x) 

solution 

لى مصفوفة إتحويل المخرجات السابقة  .8

 مثل وعرضها.ألتمثل الحل ا

Optimalassignment <- matrix ( 

solution$solution 

[1:16],nrow=4,byrow=T) 

Optimalassignment 

 الجانب التطبيقي .4

التخصيص عدد من نماذج  ىم تطبيق الخوارزمية علت

 ،العربية والعالمية في المجالت العلمية المنشورة

ومقارنة نتائج الخوارزمية المقترحة بالخوارزميات 

 من خالل اآلتي: والطرق األخرى

 العلمية للمؤلفالورقة  من 1تخصيصنموذج  -أ

Singh جديدة  طريقةاستخدم الذي  (2012) وآخرون

 Matrix One Assignmentأطلق عليها طريقة 

(MOA)  لتحديد قيمة دالة الهدف وكذلك التخصيص

مثل. نموذج التخصيص المستخدم يهدف إلى ألا

 موضح في الجدولآالت  5وظائف على  5تخصيص 

(2) [4]. 

 1تخصيص نموذج(: 2) جدول

M5 M4 M3 M2 M1  

4 15 7 8 12 Job1 
10 14 1 9 7 Job2 

7 6 12 6 9 Job3 

10 6 14 6 7 Job4 

6 10 12 6 9 Job5 
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تم تطبيق الخوارزمية المقترحة على النموذج السابق، 

النموذج موضحة  لهذاالمقترحة  ونتائج حل الخوارزمية

مثل أل، الذي يبين أن التخصيص ا(3)في الجدول 

و   (1,5أي ) 5لآللة  ىيتضمن تخصيص الوظيفة األول

 مين كما يلي:يالحل األمثل من اليسار إلى ال

وبالتالي فإن أقل  (5,2),(4,1),(3,4),(2,3),(1,5)

ن هذا عالتكاليف من الجدول األصلي و الناجمة 

 .24التخصيص تساوى  

 مخرجات الخوارزمية المقترحة نتائج (:3) جدول

Optimum$ 
[1] 24 

solution$ 

 [1] 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 

status$ 

[1] 0 

>  Optimalassignment <- matrix ( 

solAss01$solution [1:25],nrow=5,byrow=T) 

>  Optimalassignment 

     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] 

[1,]    0    0    0    0    1 

[2,]    0    0    1    0    0 

[3,]    0    0    0    1    0 

[4,]    1    0    0    0    0 
[5,]    0    1    0    0    0 

 للمؤلف من الورقة العلمية 2 تخصيصنموذج  -ب

Jasim (2017 الذي قدم طريقة جديدة تعتمد على )

 لتخصيص ((Graph theoryنظرية التمثيل البياني 

، وتحديد قيمة فراد على عدد من الوظائفألعدد من ا

مثل. نموذج ألدالة الهدف وكذلك التخصيص ا

على أفراد  5التخصيص المستخدم يهدف إلى تخصيص 

 .[5] (4) ضح في الجدولمو وظائف 5
 2تخصيصنموذج  (:4) جدول

J4 J3 J2 J1  

17 15 20 8 P1 

10 12 16 15 P2 

30 16 19 22 P3 

9 12 15 25 P4 

 

تم تطبيق الخوارزمية المقترحة على النموذج السابق، 

ونتائج حل الخوارزمية لهذا النموذج موضحة في 

تضمن مثل يأل، الذي يبين أن التخصيص ا(5)الجدول 

  (P4,J4),(P3,J2),(P2.J3),(P1,J1)تخصيص

 .48وقيمة دالة الهدف تساوى  

 مخرجات الخوارزمية المقترحةنتائج  (:5) جدول

$optimum 

[1] 48 

$solution [1] 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 

$status 

0 

> Optimalassignment 

     [,1] [,2] [,3] [,4] 

[1,]   1    0    0    0 

[2,]    0    0    1    0 
[3,]    0    1    0    0 
[4,]    0    0    0    1 

   للمؤلف  من الورقة العلمية 3تخصيص نموذج  -ج

Lone المكتبة استخدم  ( الذي2017) وآخرون

Lpsolve  بلغة المتوفرةR  مثل ألإليجاد الحل ا

جدول الالموضح في  ،لنموذج التخصيص غير المتزن

(6) [51].  

 3تخصيصنموذج  (:6) جدول

P4 P3 P2 P1  

200 200 400 300 C1 

300 400 900 600 C2 

200 700 100 500 C3 

0 0 0 0 C4 

نموذج التخصيص  ىتم تطبيق الخوارزمية المقترحة عل

السابق، ومخرجات حل الخوارزمية غير المتزن 

 .(7) الجدولفي موضحة  موذجالن المقترحة لهذا

 مخرجات الخوارزمية المقترحة نتائج (:7) جدول

$optimum 
[1] 600 
$solution  
[1] 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
$status 
0 
> Optimalassignment 
     [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,]   0    0    1    0 
[2,]    0    0    0    1 
[3,]    0    1    0    0 
[4,]    1    0    0    0 

 

 ينللمؤلف من الورقة العلمية 5و  4 نموذج تخصيص -د

Yadaiah and Haragopal (2016)،  اقدمحيث 

مسائل  لحل Lexi searchخوارزمية جديدة باسم 

 ىمن خالل تقسيم المسألة إل ،التخصيص الغير متزنة

عمدة ألمسألتين لتفادي التخصيص إلى الصفوف أو ا

ذلك من خالل حل الكلية بعد  يجاد التكاليفإم ث ،الوهمية

وجمع تكاليف كل مسألة منفردة. نماذج التخصيص 
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 التواليعلى  (9)و (8) دولالمستخدمة موضحة في الج

[6]. 

 4تخصيص نموذج  (:8) جدول

M5 M4 M3 M2 M1  

180 190 300 190 180 J3 

170 240 190 180 320 J4 

160 250 190 210 270 J5 

140 190 220 200 190 J6 

160 180 230 300 220 J7 

  

 5تخصيص نموذج  (:9) جدول

M5 M4 M2  

210 290 290 J1 

200 300 310 J2 

180 210 190 J8 

 التخصيصنماذج  ىتم تطبيق الخوارزمية المقترحة عل

 المقترحة لهذهالسابقة، ومخرجات حل الخوارزمية 

 .(11( والجدول )10) الجدولفي النماذج موضحة 

 جات الخوارزمية المقترحةمخر :نتائج (10) جدول

$optimum 
[1] 870 
$solution  
[1] 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 0 
$status 0 
> Optimalassignment 
          [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] 
[1,]    1    0    0    0    0 
[2,]    0    1    0    0    0 
[3,]    0    0    1    0    0 
[4,]    0    0    0    0    1 
[5,]    0    0    0    1    0 

 مخرجات الخوارزمية المقترحة نتائج (:11) جدول

$optimum 
[1] 680 
$solution  
[1] 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
$status 
0 
> Optimalassignment 
     [,1] [,2] [,3]  
[1,]   0    1    0 
[2,]   0    0    1 
[3,]   1    0    0 
 

 

 ينفمن الورقة العلمية للمؤل 6نموذج تخصيص  -ه

Ghezelsofla and Nazemi   (2017)، حيث 

في حل  ((Neural networkالشبكات العصبية  ااستخدم

نموذج التخصيص الذي يحتوى على  عناصر سالبة 

 .[14] (12)الجدول  يوموضح ف

 6تخصيص نموذج  (:12) جدول

 

نموذج التخصيص  ىلمقترحة علاتم تطبيق الخوارزمية 

 ابق، ومخرجات حل الخوارزمية المقترحة لهذالسا

 .(13) الجدولفي موضحة  موذجالن

 مخرجات الخوارزمية المقترحةنتائج  (:13) جدول

$optimum 
[1] -29.5 
$solution  
 [1] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
[38] 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
[75] 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 
$status 
0 
> Optimalassignment 
       [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] 
[1,]    0    1    0    0    0    0    0    0    0     0 
[2,]    0    0    0    0    0    0    0    0    1     0 
[3,]    0    0    0    0    1    0    0    0    0     0 
[4,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     1 
[5,]    1    0    0    0    0    0    0    0    0     0 
[6,]    0    0    0    0    0    0    0    1    0     0 
[7,]    0    0    0    1    0    0    0    0    0     0 
[8,]    0    0    0    0    0    1    0    0    0     0 
[9,]    0    0    1    0    0    0    0    0    0     0 
[10,]  0    0    0    0    0    0    1    0    0     0 
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 النتائج .5

( نتائج تنفيذ الخوارزمية المقترحة 14) دوليوضح الج

نموذج  ،2نموذج تخصيص ،1لحل نموذج تخصيص

 MOA, HM ات، ومقارنتها بالخوارزمي3تخصيص

أما مقارنة نتائج الخوارزمية  .LPsolveوالمكتبة 

ونموذج  ،5و 4المقترحة لحل نموذج تخصيص 

وخوارزمية  Neural networkبخوارزمية  6تخصيص

Lexi search    (.15)جدول ال موضحة فيفإنها 

أن  (14) يبين الجدولمن خالل نتائج المقارنة 

ق قيمة دالة يحقتوصلت إلى تالخوارزمية المقترحة 

التخصيص المثلي التي تمثل  ومتغيرات القرار الهدف

 ج، نموذ1تخصيصنموذج في حالة  األمثل

مع  ونتائج متطابقة، 3تخصيص نموذج ،2تخصيص

 لخوارزمية ا

 في  LPsolve والمكتبة MOA, HM الهنغارية

 كما .األمثل وكذلك التخصيص تحديد قيمة دالة الهدف

 قيمة حققت أن الخوارزمية المقترحة (15) يبين الجدول

 المقترحة نتائج مقارنة الخوارزمية(: 14) جدول

 LPsolve والمكتبة MOA, HMبالخوارزميات 
 النموذج

 المستخدم

HM MO

A 

Lps

olve 

الخوارزم

ية 

 المقترحة

 التخصيص 

 األمثل 

نموذج 

 1تخصيص

24 24 --- 24 (1,5),(2,3),(3,4) 

,(4,1),(5,2) 

نموذج 

 2تخصيص

48 48 ---- 48 ( 1,C1),(P2.C3) 

.(P3,C1),(P4,C2)   

نموذج 

 3تخصيص

---- ---- 600 600 ( 1,C4),(P2.C3) 

.(P3,C1),(P4,C2)   

 قترحةالمالخوارزمية  مقارنة نتائج (:15) جدول

 Lexi searchو  Neural networkبخوارزمية 
 النموذج

 المستخدم

Neu

ral  

Lexi 

 

الخوارزمي

 ة المقترحة

 تخصيصال

 األمثل

نموذج 

 تخصيص

 5و  4

--- 1550 870+68

0=1550 

(J1,M4),(J2.M5).(

J3,M1),(J4,M2),(

J5,M3),(J6,M5).(

J7,M4),(J8,M2) 

نموذج 

تخصيص 

6 

-

29.5 

----- -29.5 (1,2),( 2.9).( 

3,5),( 4,10), 

(5,1),(6,8).( 

7,4),(8,6),(9,3),(1

0,7) 

 

حالةةةةةة  المثلةةةةةي فةةةةةي ومتغيةةةةةرات القةةةةةرار دالةةةةةة الهةةةةةدف

 ،6تخصوووووويص نموووووووذج و، 5و 4 نموووووووذج تخصوووووويص

ونتةةةةةةائج متطابقةةةةةةة أيضةةةةةةأ مةةةةةةع خوارزميةةةةةةة الشةةةةةةبكات 

األمةةةةةةةر الةةةةةةةذي يةةةةةةةؤدي  ،Lexi searchالعصةةةةةةةبية و 

فةةةي حةةةل  سةةةواء ،اسةةةتخدامها بكفةةةاءة عاليةةةةمكانيةةةة إإلةةةى 

التخصةةةيص فةةةي حالةةةة المسةةةائل المتزنةةةة والغيةةةر نمةةةاذج 

 ،أو المسةةةائل التةةةي تتكةةةون مةةةن عناصةةةر سةةةالبة، متزنةةةة

أو المسةةةائل التةةةي يتطلةةةب فيهةةةا تفةةةادى التخصةةةيص إلةةةى 

نموووووووذج  األعمةةةةةةدة أو الصةةةةةةفوف الوهميةةةةةةة كمةةةةةةا فةةةةةةي

 .5و  4 تخصيص

 االستنتاجات  .6

مةةةةةةن خةةةةةةةالل مةةةةةةةا تقةةةةةةدم تبةةةةةةةين أن الخوارزميةةةةةةةة 

ة فعالةةةة فةةةي إيجةةةاد الحةةةل األمثةةةل لمسةةةائل المقترحةةة

و نمةةةةاذج التخصةةةةيص، وأدت إلةةةةى تحقيةةةةق نتةةةةائج 

متطابقةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل المقارنةةةةةة مةةةةةع العديةةةةةد مةةةةةن 

الخوارزميةةةةةةةةات المختلفةةةةةةةةة، وبالتةةةةةةةةالي إمكانيةةةةةةةةة 

الوصةةةول إلةةةى االسةةةتنتاجات التةةةي تتضةةةمن أهميةةةة 

سةةةةةةتخدام البرمجةةةةةةة المتقدمةةةةةةة فةةةةةةي بنةةةةةةاء حلقةةةةةةة ا

  ،يصحاسةةةةةةةةةةوبية لقةةةةةةةةةةراءة مصةةةةةةةةةةفوفة التخصةةةةةةةةةة

لةةةى معةةةادالت تمثةةةل إعمةةةدة ألوتحويةةةل الصةةةفوف وا

القيةةةود، باإلضةةةافة إلةةةى أهميةةةة تحديةةةد عةةةدد المهةةةام 

 ،والمةةةةةةةوارد المتاحةةةةةةةة فةةةةةةةي بدايةةةةةةةة الخوارزميةةةةةةةة

سةةةتخدام حاصةةةل الضةةةرب عنةةةد عةةةرض النتةةةائج او

مثةةل فةةي نهايةةة ألعلةةى هيئةةة مصةةفوفة تمثةةل الحةةل ا

 الخوارزمية.

 

 التوصيات  .7

فلسةةةفة  ىالتةةةي تعتمةةةد علةةة   Rلغةةةة أهميةةةة اسةةةتخدام .1

لتسةةةةهيل البسةةةةاطة واالبتكةةةةار فةةةةي بنةةةةاء الخوارزميةةةةات 

 الرياضية.طرق حل النماذج  وتوسيع

هةةةةذه التقنيةةةةات نقةةةةل وتةةةةوطين أهميةةةةة االسةةةةراع فةةةةي  .2

 :من خالل داخل الجامعات والكليات الوطنية

  وضةةةةةةةةع الخطةةةةةةةةط والبةةةةةةةةرامج ذات الكفةةةةةةةةاءة

وتطبيةةةةق لغةةةة البرمجةةةةة العلميةةةةة  العاليةةةة لنقةةةةل

ى التةةةي باتةةةةت معتمةةةدة علةةةة Rوبيئةةةة التطةةةةوير 

نطةةةةةةاق واسةةةةةةع فةةةةةةي كثيةةةةةةر مةةةةةةن الجامعةةةةةةات 

 .العالمية

 تكةةةةون قةةةةادرة  ،نشةةةةاء مراكةةةةز لهةةةةذه التقنيةةةةاتإ

 دمجها في العملية التعليمية. ىعل

 عةةةداد فةةةرق العمةةةل وتةةةدريب وتأهيةةةل الكةةةوادر إ

 ،الةةةةةةةدمج عمليةةةةةةةة ىعلةةةةةةةالوطنيةةةةةةةة القةةةةةةةادرة 

 أصةةةةةةبحتالتةةةةةةي تصةةةةةةنيف آالف المكتبةةةةةةات و

 بشكل سريع جدا .يد تتزا

فإنه يمكن  ؛أما بخصوص األعمال المستقبلية .3 

مثل أليجاد الحل اإفي  المقترحةالخوارزمية ستخدام ا

تكون عندما في حالة التعظيم  ،ج التخصيصلنماذ

ير يوهذا يتطلب فقط تغ ،كثيرة جداً القرار  متغيرات

بالمكتبات  ومقارنتها Maxبالوظيفة  Minالوظيفة 
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بالبرمجيات المتخصصة  أو Rglpk, lpsolveاحبة المص

 .Lingo, Ampl مثل

 المراجع

بحةةةوث العمليةةةات مقدمةةةة فةةةي  فتحةةةي حمةةةدان، رشةةةيق مرعةةةي،  ]1[
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