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ВАРІАНТ 1
1. Згідно з яким методом здійснюється переміщення по рядках зверху
вниз і розподіл всього постачання постачальника по правилу „хто
перший за номером стовпчика – той забирає максимально можливу
величину вантажу без врахування вартості перевезення”:
а) метод найменших витрат для користувачів;
б) метод „Північно-Західного кута”;
в) метод намірів та реалізацій;
г) метод потенціалів.
2. Вкажіть методи, які використовуються при розв’язанні задач в
лінійному та нелінійному програмуванні:
а) метод множників Лагранжа;
б) метод Куна-Таккера;
в) симплекс-метод;
г) метод Гаусса;
д) метод штрафних функцій.
3. При розв’язку транспортної задачі методом потенціалів отримане
рішення буде оптимальним, якщо ...
4. Дайте визначення визначеної системи рівнянь.
5. Визначте загальну кількість комірок, кількість заповнених та
вільних комірок за умови, що кількість постачальників – 5, а кількість
споживачів – 4.
а) всього комірок – 9, заповнених – 4, вільних – 5;
б) всього комірок – 20, заповнених – 8, вільних – 12;
в) всього комірок – 20, заповнених – 12, вільних – 8;
г) всього комірок – 9, заповнених – 5, вільних – 4.
6. Оберіть слова, яких не вистачає у визначенні: базисне рішення
згідно з методом Жордана-Гауса – це рішення, при якому ... змінні ...
а) базисні;
б) небазисні;
в) дорівнюють нулю;
г) більше нуля;
д) менше нуля.
7. Чи є наявність в таблиці хоча б одного рядка з дробовими
величинами aij та вільним дрібним членом bi при розв’язанні задач
цілочисельного програмування ознакою відсутності рішення задачі?
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8. Знайдіть відповідності між такими даними:
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в) метод Куна-Таккера
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г) метод штрафних функцій
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9. Продовжить алгоритм розрахунку:
а) початковий розподіл вантажу;
б) розрахунок потенціалів;
в) …
г) …
10. За умов даної задачі скласти функцію Лагранжа та знайти
частинні похідні:
F  (2 x1  1) 2  (3x 2  2) 2  (4 х3  3) 2  min .

При обмеженнях:

2 x1  3x 2  4 х3  10 ,
5x1 х 2  7 х1 x3  х 2 х3  15 .

ВАРІАНТ 2
1. З економічної точки зору множник Лагранжа інтерпретували:
а) реальні ціни ресурсів;
б) неявні ціни ресурсів;
в) ціни кінцевої продукції;
г) ціни проміжного продукту.
2. Умови Куна-Такера розглядаються для задач з такими умовами:
а) функція мети відсутня;
б) обмеження задачі задані рівностями;
в) обмеження задачі задані нерівностями;
г) правильної відповіді немає;
д) обмеження задачі можуть мати вигляд як рівностей, так і
нерівностей.
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3. Вкажіть іншу назву метода Гоморрі:
а) метод потенціалів;
б) симплекс-метод;
в) метод Жордана-Гаусса;
г) метод відсікаючих площин.
4. Яка задача може бути розв’язана методом Жордана-Гаусса:
а) задача лінійного програмування;
б) задача нелінійного програмування;
в) задача квадратичного програмування;
г) задача геометричного програмування.
5. Зазначте дії, необхідні для перетворення прямої задачі на двоїсту.
6. Надайте визначення поняттю дослідження операцій.
7. Розв’яжіть транспортну задачу методом північно-західного кута.
Номер
Постачання
Вимоги користувачів Nj
постачальника
Mi
j=1
j=2
j=3
50
80
120
i=1
40
9
3
7
i=2
60
5
6
5
i=3
150
4
2
9
8. Графоаналітичним методом розв’язується задача за умови, що:
а) площина точок є випуклою площиною;
б) площина точок є угнутою площиною;
в) зазначених умов недостатньо для визначення правильної
відповіді.
9. Процес управління переміщенням функції мети в оптимум – ознака
задач:
а) лінійного програмування;
б) нелінійного програмування;
в) динамічного програмування;
г) цілочисельного програмування;
д) квадратичного програмування.
10. Які дії виконуються при використанні симплексного методу?
ВАРІАНТ 3
1. Метою транспортної задачі є:
а) мінімізація витрат для користувачів;
б) мінімізація витрат для постачальників;
в) мінімізація витрат на перевезення;
5
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г) максимізація прибутку постачальників.
2. Чи можна сказати, що метод найменших витрат для споживачів
мінімізує витрати кожного споживача? (Так, Ні).
3. Метод північно-західного кута найбільш пригідний для:
а) мінімізації витрат на перевезення товару від постачальників
до споживачів;
б) мінімізації витрат користувачів;
в) отримання
будь-якого
розподілу
для
подальшого
використання при мінімізації витрат;
г) Мінімізації витрат постачальників на перевезення продукції.
4. Множина всіх припустимих рішень системи обмежень задачі
лінійного програмування може бути:
а) випуклою;
б) невипуклою;
в) відповіді а), b):
г) усі відповіді невірні.
'

5. Оберіть невірний варіант введення додаткових змінних ( x n 1 додаткова змінна):
а)

б)

ai1 x1  ai 2 x2    aim xn  bi перетворюється у
ai1 x1  ai 2 x2    aim xn  x'n1  bi ;
ai1 x1  ai 2 x2    aim xn  bi

перетворюється у

ai1 x1  ai 2 x2    aim xn  x n1  bi
'

в)

ai1 x1  ai 2 x2    aim xn  ki

;

перетворюється у

ai1 x1  ai 2 x2    aim xn  x n1  ki
'

г)

ai1 x1  ai 2 x2    aim xn  ki

;

перетворюється у

ai1 x1  ai 2 x2    aim xn  x n1  ki
'

.
6. Які змінні називаються базисними при вирішенні задачі лінійного
програмування за допомогою симплекс-методу?
7. Визначте вірний взаємозв’язок між формами моделі лінійного
програмування.
а) стандартну форму можна перетворити тільки у канонічну
форму;
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б) стандартну форму можна перетворити тільки у загальну
форму;
в) канонічну форму можна перетворити тільки у загальну;
г) усі форми є еквівалентними.
8. Економічна інтерпретація коефіцієнтів при змінних у нерівностяхобмеженнях у задачі по випуску товарів для максимізації прибутку:
а) запаси відповідного ресурсу;
б) норми витрат на i-й товар;
в) норми запасів для виробництва i-го товару;
г) норми прибутку.
9. Який з методів не відноситься до нелінійного програмування?
а) метод Монте-Карло;
б) метод Куна-Таккера;
в) метод штрафних функцій;
г) метод множників Лагранжа.
10. Наведіть приклади функції мети для лінійного і нелінійного
програмування.
ВАРІАНТ 4
1. Чи є математичне програмування частковим випадком системного
аналізу при наявності однієї чітко вираженої мети, досягнення якої
здійснюється за одним критерієм?
2. Функція мети F=c1x1+c2x2+…+cnxn → max говорить про те, що треба
знайти:
а) оптимальне значення;
б) середнє значення;
в) мінімальне значення.
3. Визначити, до яких з груп методів вирішення задач цілочисельного
програмування (метод відсічень та комбінаторний метод) відносяться
наступні методи:
а) метод відсікаючи площин;
б) метод гілок та меж;
в) метод Гоморрі;
г) адитивний метод з бінарними змінними
4. При розв’язанні задач лінійного програмування симплекс-методам
змінні, відносно яких вдається вирішити систему рівнянь, називаються
……………., а всі інші - …………………
5. Який вигляд (форму) мають задачі нелінійного програмування.
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6. Дайте визначення задачам квадратичного програмування.
7. Описати механізм (кроки) вирішення задач графоаналітичним
методом.
8. Який вид програмування використовує принцип оптимальності Р.
Беллмана.
9. Симплекс метод:
а) вносить порядок у розрахунки;
б) обмежує кількість рішень, що розглянуті;
в) вірні відповіді а) та б);
г) немає вірної відповіді.
10. В залежності від вигляду функціональних обмежень, як поділяють
задачу лінійного програмування?
ВАРІАНТ 5
1. Дайте визначення поняттю: Дослідження операцій – це
…………………………………….……….………………………………………………………………………
2. Для того, щоб розв’язати задачу лінійного програмування
необхідно:
а) переглянути її допустимі базисні розв’язки;
б) збалансувати задачу;
в) знайти множину збурень зовнішніх станів.
3. Множина всіх припустимих рішень системи обмежень задачі
лінійного програмування є ………………………………………………………………………...
4. Яка мета транспортної задачі?
………………………………………………………………………….……………………………………
5. Метод вирішення Т-задачі, при якому переміщуємося по рядках
зверху вниз і для кожного рядка розподіляємо постачання за правилом6
перший користувач забирає вантаж максимально.
а) метод намірів та реалізацій;
б) метод Північно-Західного кута;
в) метод потенціалів.
6. Який з даних методів не відноситься до методів нелінійного
програмування:
а) метод множників Лагранжа;
б) метод Куна-Такера;
в) метод відсікаючи площин (Гоморрі);
г) метод прямого пошуку;
д) градієнтний метод.
8
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7. Визначте і допишіть якої операції не вистачає у алгоритмі
вирішення задачі нелінійного програмування методом множників
Лагранжа:
- складемо функцію Лагранжа;
- знайдемо змінні х 1, х2;
- знайдемо λ;
- розрахуємо оптимальну функцію мети;
- перевіримо рівняння обмеження;
- дослідження на min і max.
8. Множники Лагранжа характеризують:
а) неявні
(тіньові)
ціни
ресурсів,
які
визначаються
обмеженнями;
б) реальні ціни ресурсів, які визначаються обмеженнями;
в) собівартість ресурсів.
9. До задач квадратичного програмування належить ряд задач
нелінійного програмування, в яких цільова функція є квадратичною
та опуклою, а всі обмеження ………………………………….…………………………….
а) нелінійні;
б) лінійні;
в) канонічні.
10. Позиномом називається функція вигляду:
а) f (x) = bTx + 1/2 xT Cx
n

б) f (x) =

C

ij x j

j 1

в) ui (t) = ci t1ai1 t2ai2 … tmaim
ВАРІАНТ 6
1. Назвіть основні етапи дослідження операцій.
2. Процес розробки математичної моделі називається…
3. Який вигляд має функція мети для задачі лінійного
програмування?
4. У чому полягає вимога невід’ємності змінних?
5. Даний алгоритм намірів є складовою розв’язку транспортної задачі
за методом північного-західного кута:
а) Кожен
постачальник
позначає
у
своєму
рядку
горизонтальною лінією найменші тарифи на перевезення;
б) Кожен користувач помічає у колонці вертикальною лінією
найменші тарифи.
9
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6. Напишіть двоїсту задачу до даної задачі лінійного програмування
на основі наступних даних.
Продукція
Вартість
Обсяг
одиниці
X1
X2
X3
ресурсу
ресурсу
Робоча сила
Y
15
20
25
1200
1

Сировина

2

3

25

150

Електр. витрати

35

60

60

3000

Y2
Y3

Вартість одиниці
300
250 450
продукції
Пряма задача: F  300 X 1  250 X 2  450 X 3  max
Рівняння обмеження:
15 X 1  20 X 2  25 X 3  1200

2 X 1  3 X 2  25 X 3  150
35 X 1  60 X 2  60 X 3  3000

Умова невід’ємності: X 1  0 , X 2  0 , X 3  0
7. Функція мети для даної транспортної задачі, розв’язаної методом
найменших витрат для користувачів буде наступною
Запаси

Споживач 1 Споживач 2 Споживач 3

Постачальник 1

40

9

3

7

Постачальник 2

60

5

6

5

Постачальник 3

150

4

2

9

Потреби

50

80

120

а) F=9*40+5*10+6*50+2*30+9*120=1850;
б) F=2*30+4*100+4*20+6*50+3*50+3*10=1020;
в) F=4*50+2*80+9*20+7*40+5*60=1120.
8. Який з методів належить до методів нелінійного програмування?
а) метод множників Лагранжа;
б) метод Куна-Такера;
в) градієнтний метод;
г) усі
перелічені
методами
є методами
нелінійного
програмування;
д) жоден з перелічених методів не належить до методів
нелінійного програмування.
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9. Чи правильним є твердження, що округленням лінійного рішення
неможливо отримати цілочисельне рішення.
10. Сутність якого методу розв’язку транспортної задачі полягає в
правилі „перший за номером колонки забирає максимальний вантаж”?
ВАРІАНТ 7
1. Математична модель лінійного програмування складається з двох
частин.
а) так;
б) ні.
2. Якщо система рівнянь – обмежень в задачі лінійного
програмування має кількість рішень більше одного, то така система є :
а) визначена;
б) невизначена;
в) сумісна.
3. Чи є випуклий багатокутник множиною рішень системи лінійних
рівнянь з двома змінними?
а) так;
б) ні.
4. Вимога невід’ємності змінних в задачах лінійного програмування __________________________________________________________________________________________
5. Які умови повинні виконуватись, щоб дві задачі можна було
класифікувати як двоїсті?
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Перерахуйте методи, які використовують для вирішення
транспортної задачі.
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Які з наведених нижче методів вирішення задач цілочисельного
програмування відносяться до методів відсічень, а які до комбінаторних
методів?
а) метод гілок та меж;
б) метод Гоморі;
в) адитивний метод з бінарними змінними;
г) відсікаючих площин.
8. Дайте визначення поняття « квадратичне програмування»
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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9. Задача розрахунку траєкторії руху літака є задачею:
а) нелінійного програмування;
б) геометричного програмування;
в) динамічного програмування.
10. При використанні якого методу нелінійного програмування
використовується лише функція мети без обмежень та похідних?
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ВАРІАНТ 8
1. Метою розрахунків транспортної задачі є:
а) зведення до мінімуму витрат на перевезення;
б) обґрунтування вибору виду транспорту;
в) максимізація прибутків посередників.
2. Яка принципова відмінність задач нелінійного програмування від
задач лінійного програмування?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. В якій послідовності проводиться вирішення задачі ДО?
а) перевірка та коригування моделі;
б) формалізація задачі;
в) постановка задачі;
г) вибір методу і розв’язання задачі;
д) практична реалізація.
4. Обрати зайвий елемент списку:
а) критерій Лапласа;
б) критерій Гурвіца;
в) критерій Вальда;
г) критерій Севіджа;
д) критерій Гауса.
5. Чи використовується метод Гоморрі при вирішенні задач НЛП?
а) так;
б) ні.
6. Множина всіх припустимих рішень системи обмежень задачі ЛП:
а) є випуклою;
б) не є випуклою;
в) не має графічного змісту.
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7. Класифікувати методи за типом задач, які ними вирішуються
(вказавши типи задач):
а) метод Гоморрі;
б) метод потенціалів;
в) метод гілок та меж;
г) метод північно-західного кута.
8. Якщо у функції мети змінити знаки коефіцієнтів на протилежні:
а) функція мети стає рівною нулю;
б) функція мети змінює своє спрямування (максимізація мінімізація);
в) стає рівною нескінченості.
9. Дослідження операцій – це наука, яка займається:
а) аналізом політичної ефективності військових операцій;
б) вивченням правильності виконання медичних операцій;
в) з’ясуванням законності фінансових операцій;
г) науковим обґрунтуванням прийняття управлінських рішень.
10. Для вирішення яких задач ДО використовується метод множників
Лагранжа?
а) тільки задач ЛП;
б) тільки задач НЛП;
в) тільки задач динамічного програмування;
г) задач всіх перелічених типів.
ВАРІАНТ 9
1. Перерахуйте властивості випуклих множин.
2. Метод відсікаючих площин вперше розробив …
3. Як називається модель транспортної задачі, при якій загальна сума
постачання дорівнює сумарному попиту користувачів (2 варіанти
відповіді)?
а) відкрита;
б) закрита;
в) збалансована;
г) незбалансована.
4. З яких трьох частин складається модель лінійного програмування?
5. Дайте відповідь „так” або „ні” на питання: чи дійсно множники
Лагранжа інтерпретуються як неявні або тіньові ціни ресурсів, які
визначаються обмеженнями?
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6. Необхідні та достатні умови оптимальності для задач нелінійного
програмування, при яких функція мети і рівняння обмеження
диференціюються називаються:
а) умовами нормалізації;
б) умовами Куна-Такера;
в) умовами диференціації;
г) умовами Жордана-Гаусса.
7. Дайте визначення поняття „цілочисельне програмування”.
8. Розв’яжіть задачу методом множників Лагранжа:
F = (2x1-6)2 + (x2-4)2→min
9. Чи вірне твердження (так чи ні): нерівність g і≥0 зветься
неактивною, або незв’язуючою, у точці Х, якщо g і (Х) = 0.
10. Напишіть формулу функції Лагранжа.
ВАРІАНТ 10
1. Множина точок називається випуклою, якщо:
а) сумісно із 2-ма точками відрізку через множину проходить
пряма;
б) сумісно з прямою в площині лежить 2 точки;
в) сумісно з його будь-якими 2-ма точками множині належить і
весь відрізок прямої лінії, який з’єднує ці 2 точки;
г) жодна із відповідей не є правильною.
2. Який метод є універсальним (на відміну від графоаналітичного) і
дозволяє розв’язати будь-яку задачу лінійного програмування?
3. Математична модель загальної задачі лінійного програмування
складається із:
а) функції мети та обмежень;
б) функції мети та системи обмежень;
в) системи функцій та нерівностей обмежень;
г) із функції мети та системи нерівностей-обмежень і рівностейобмежень.
4. Так чи ні: Канонічна форма має функцію мети у вигляді «F→max», а
за рахунок додаткових змінних нерівності перетворюються у рівності?
5. Надайте економічну інтерпретацію множників Лагранжа.
6. Що таке цілочисельне програмування?
7. Ознакою відсутності рішення задачі ЦП є:
а) наявність в таблиці хоча б 1 рядка із цілими вільними
членами aij і дробовими значеннями bi;
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б) відсутність в таблиці хоча б 1 рядка із цілими вільними
членами aij і дробовими значеннями bi;
в) немає правильної відповіді.
8. Згідно із методом потенціалів, якщо потенціали всіх вільних
комірок ≥ 0, то це:
а) неоптимальний розв’язок Т-задачі;
б) невизначене рішення Т-задачі;
в) оптимальне рішення Т-задачі;
г) цілочисельне рішення Т-задачі.
9. Напишіть формулу перевірки моделі на закритість у транспортній
задачі.
10. У методі Північно-Західного Кута транспортну задачу розв’язують
за правилами:
а) «останній за номером колонки забирає максимум вантажу»;
б) «перший за номером колонки забирає максимум вантажу»;
в) правильної відповіді немає.
ВАРІАНТ 11
1. Вкажіть назву рішення, вигідного для одного або декількох
підрозділів:
а) найкраще;
б) оптимальне;
в) субоптимальне;
г) спільне;
д) сумісне.
2. Запишіть стандартну форму запису задачі лінійного
програмування.
3. Визначте головну властивість методів дискретного програмування:
а) функція мети є адитивною відносно змінних;
б) функція мети представлена її математичними сподіваннями;
в) функція мети задана квадратичним рівнянням;
г) на змінні Х та У накладаються умови цілочисельності.
4. Сумісна система, яка має одне рішення для кожної змінної, є …
системою:
а) невизначеною;
б) визначеною;
в) скінченною;
г) нескінченною;
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д) оптимальною.
5. Стандартна форма якої задачі має наступний вигляд
m

F

n


i 1 j 1

n

Cij  xij  min,



xij  M i ,

j 1

m

x

ij

 N j , xij  0

i 1

а) задач лінійного програмування;
б) задач нелінійного програмування;
в) транспортних задач;
г) задач геометричного програмування.
6. Який метод розв’язання прямої задачі автоматично надає розв’язок
для двоїстої задачі?
а) метод намірів і реалізацій;
б) симплекс-метод;
в) графоаналітичний метод;
г) метод множників Лагранжа.
7. Перерахуйте властивості випуклих множин.
8. Заповніть клітинки, розв’язуючи транспортну задачу методом
найменших втрат для споживачів:
Тарифи перевезення
ПостачаСпоживач
Запаси
льники
Спож_1 Спож_2 Спож_3 Спож_4
Постач_1
45
75
30
45
150
Постач_2
90
60
45
60
375
Постач_3
30
90
30
75
180
Постач_4 22,5
30
60
90
150
Потреби 150
225
180
300
9. Графоаналітичний метод використовується для вирішення …:
а) задач динамічного програмування;
б) задач лінійного програмування;
в) задач нелінійного програмування;
г) транспортних задач.
10. Кількість заповнених комірок при розв’язанні транспортної задачі
має бути …; якщо заповнено менше комірок, то …:
а) m n, у вільну комірку ставимо 0;
б)

m  n, у вільну комірку ставимо --;

в)

m  n  1, у вільну комірку ставимо --;

г)

1  m  n, у вільну комірку ставимо 0.
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ВАРІАНТ 12
1. Розв’язання яких задач ґрунтується на використанні принципу
оптимальності Беллмана про початкові та кінцеві стани і стратегії?
2. Чи існує універсальний метод розв’язання задач нелінійного
програмування?
а) так;
б) ні.
3. Якщо x1  x2  4, 3x1  5x2  18 , то за методом множників Лагранжа:
а)

1  x1  x2  4, 2  3x1  5x2  18 ;

б)

1   x1  x2  4, 2  3x1  5x2  18 ;

в)

1   x1  x2  4, 2  3x1  5x2  18 ;

г) правильної відповіді немає.
4. В транспортній задачі обмеження:
а) відсутні;
б) задані рівностями;
в) задані нерівностями.
5. Одним з випадків задач цілочисельного програмування є:
а) наявність бінарних змінних (0;1);
б) відсутність рівнянь-обмежень;
в) задача нелінійного програмування.
6. Запишіть стандартну форму запису задачі лінійного
програмування.
7. Вкажіть формули для знаходження потенціалів заповнених і
вільних комірок у транспортній задачі:
а) вільні комірки  ij  Cij  ( i   j )  0, заповнені комірки

 ij  Cij  ( i   j ) ;
б) вільні комірки  ij  Cij   i   j , заповнені комірки

 ij  Cij   i   j ;
в) вільні комірки  ij  Cij   i   j , заповнені комірки

 ij  Cij  ( i   j )  0 ;
г) вільні комірки  ij  Cij   i   j , заповнені комірки

 ij  Cij  ( i   j )  0 ;
д) потенціали вільних та заповнених комірок дорівнюють 0.
8. Транспортна задача є … (оберіть правильну відповідь):
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m

а) відкритою і збалансованою, якщо



n

Mi 

N

j

;

M  N

j

i 1

j 1

m

б) закритою і незбалансованою, якщо

n

i

i 1

m

в) закритою і збалансованою, якщо



n

Mi 

i 1

N

j

;

j 1

m

г) закритою і незбалансованою, якщо

;

j 1

n

M  N
i

i 1

j

j 1

9. Наведіть приклади задач, розв’язанням яких займається
дисципліна «Дослідження операцій».
10. Розв’яжіть транспортну задачу методом найменших втрат для
споживачів.
Постачальники
Постач_1
Постач_2
Постач_3
Постач_4
Потреби

Тарифи перевезення
Споживач
Запаси
Спож_1 Спож_2 Спож_3 Спож_4
45
75
30
45
150
90
60
45
60
375
30
90
30
75
180
22,5
30
60
90
150
150
225
180
300
ВАРІАНТ 13

1. Чи дозволяє система лінійних рівнянь-обмежень визначити
припустиму
область
існування
рішень
(оптимальних
та
неоптимальних)?
2. Функція мети …
а) охоплює всі точки з вказаної області і вказує всі точки, в яких
вона приймає значення;
б) охоплює лише частку точок з вказаної області і вказує всі
точки, в яких вона приймає значення;
в) охоплює лише частку точок з вказаної області і вказує лише ті
точки, в яких вона приймає оптимальне постійне значення;
г) охоплює всі точки з вказаної області і вказує лише ті точки, в
яких вона приймає оптимальне постійне значення;
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д) не охоплює точки з вказаної області і вказує всі точки, в яких
вона приймає значення;
е) не охоплює точки з вказаної області і вказує лише ті точки, в
яких вона приймає оптимальне постійне значення.
3. Перерахуйте властивості випуклих множин.
4. Вилучіть зайве твердження. Метод Гаус дозволяє:
а) вилучити зайві тотожні рівняння;
б) добавити додаткові базисні змінні;
в) отримати сумісну систему рівнянь за рахунок вилучення
залежних рівнянь;
г) виявити несумісність системи рівнянь;
д) отримати рішення системи рівнянь(починаючи з кінця).
5. Назвіть по порядку основні етапи дослідження операцій
6. Наведіть алгоритм графоаналітичного методу.
7. Перетворіть на канонічну форму:
F  10 X1 + 15 X2  max;
0,5 X1 + 0,3 X2  30;

0,4 X1 + 0,8 X2  50;
10 X1 + 20 X2  400;
8. Надайте економічну інтерпретацію множників Лагранжа.
9. Складіть пряму та двоїсту задачі:
Вартість
Продукція
Обсяг
Ресурси
одиниці
ресурсів
Х1
Х2
Х3
ресурсу
Робоча сила
15
20
25
1200
У1
Сировина

2

3

2,5

150

У2

Електроенергія
35
60
60
3000
У3
Вартість один.
300 250 450
продукції
10. У заданий текст запишіть замість трьох крапок слова з
нижченаведеного списку так, щоб вийшло правильне твердження.
Метод найменших … для … полягає у тому, що ми переміщуємося
…від одного … до іншого (по …) і забираємо вантаж по … ціні
перевезення по принципу «… у черзі серед користувачів забирає
вантаж з найменшою ціною перевезення».
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ВАРІАНТ 14
1. Чи використовують методи стохастичного програмування, якщо У –
випадкова величина, а замість функції мети розглядається її
математичне сподівання?
2. Хто з вчених розробив теорію оптимального використання
ресурсів?
а) Сааті;
б) Кутковецький;
в) Канторович;
г) Трунов.
3. Вкажіть якою є функція мети при застосуванні методів лінійного і
динамічного програмування.
а) функція мети нелінійна відносно параметрів;
б) функція мети є адитивною або мультиплікативною;
в) замість функції мети розглядають її математичне сподівання;
г) функція мети є лінійною відносно параметрів.
4. Якщо в прямій задачі функція мети прямує до максимуму, то у …
задачі – до мінімуму.
5. У якій задачі основна мета полягає у зведенні до мінімуму витрат?
6. Коротко опишіть суть методу північно-західного кута.
7. Напишіть формулу закритої моделі транспортної задачі.
8. Віднайдіть відповідність:
1.сумісна система
2.визначена система
3.базисна змінна
4.базисне рішення
5.опорний план
6.не вироджений
опорний план
7.оптимальний
опорний план

A. якщо при будь-якій кількості mрівнянь, для яких визначник
матриці А відмінний від 0.
B. якщо вміщує рівно m змінних x j
> 0, j  1, m .
C. це базисне рішення лінійно
незалежних
взаємосумісних
рівнянь. В ньому лише m
базисних змінних x і, j  1, m
можуть
прийняти
якісь
значення, а (n - m) інших
змінних xj.
D. якщо є оптимальне рішення.
E. це рішення при якому небазисні
змінні дорівнюють нулю: х j = 0,
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j  m  1, n .
F. це

базисне

X  {x j }, j  1, m ,

при

рішення
якому

функція
мети
приймає
оптимальне (максимальне або
мінімальне) значення.
сумісна система, яка має 1 рішення
для кожної змінної.
9. Напишіть перешкоди, що існують при розв’язку задач.
10. Розв’яжіть задачу методом намірів і реалізацій.
-

30

120

50

60

і=1

100

3

4

7

5

і=2

80

2

10

6

12

і=3

50

4

5

8

3

і=4

30

9

4

1

3

ВАРІАНТ 15
1. Перерахуйте основні етапи операційного дослідження.
2. Виберіть правильну відповідь.
Можна виділити такі варіанти коригувань математичної моделі (2
правильної відповіді):
а) розширення набору зовнішніх факторів, керуючих змінних та
вихідних характеристик моделі;
б) розширення набору обмежень, або їхніх комбінацій;
в) зменшення вільних членів обмежень.
г) зменшення числа обмежень.
3. Вкажіть з наведеного, що є множиною змінних, значення яких
залежать від вибору стратегій:
а) параметри задачі;
б) керуючі впливами;
в) вихідні змінні;
г) збурення.
4. Теорема двоїстості:
а) пряма й двоїста задачі мають оптимальні розв’язки тоді і
тільки тоді, коли обидві вони мають допустимі розв’язки;
б) якщо в оптимальному розв’язку двоїстої задачі обмеження
виконується як строга нерівність;
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в) оптимальний розв’язок прямої задач та елементами
індексних рядків симплекс – таблиць, що відповідають
відповідним розв’язкам;
г) допустимий вектор x 0 оптимальний тоді і тільки тоді, коли в
двоїстій задачі існує такий допустимий розв’язок y 0 , що
c t x0  b t y 0 .

5. Оберіть «вірно» чи «не вірно» щодо наступного твердження:
Якщо задача лінійного програмування містить m змінних та n
обмежень записаних у формі нерівностей (m > n), не враховуючі
обмежень невід’ємності змінних xi  0 , то в оптимальному
розв’язку буде не більш як n ненульових компонент вектора х.
6. Заповніть крапочки:
Якщо базисний розв’язок задовольняє умові невід’ємності, то він
звіться ………..
7. Запишіть пряму та двоїсту задачу у загальному вигляді.
8. Виберіть правильну відповідь.
Якими
методами
вирішуються
задачі
нелінійного
програмування:
а) метод потенціалів;
б) симплекс-метод;
в) метод відсікаючих площин;
г) метод множників Лагранжа.
9. Сформулюйте функцію Лагранжа з такими умовами:
F(x)=(x1-5)²+(2x2-3)² → min
x1+x2=7
10. У чому полягає основна ідея методу множників Лагранжа:
а) у переході від задачі на умовний екстремум до задачі
відшукання безумовного екстремуму деякої побудованої
функції Лагранжа;
б) необхідно щоб існував вектор;
в) щоб існували обмеження, які б визначали точку мінімуму в
S0 .
ВАРІАНТ 16
1. Функція мети в методі динамічного програмування є:
а) випадковою величиною;
б) мультиплікативною;
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в) дискретною;
г) мінімізуючою.
2. Стандартна форма запису задачі лінійного програмування:
n

а)

F

 c  x  max ;
ij

i 1

i

б)

F

c  x

в)

F

c  x

ij

j

n

ij

j 1

j

;
 max .

3. Якщо базисний розв’язок задовольняє умовні невід’ємності, то він
зветься:
а) оптимальним;
б) не виродженим;
в) допустимим;
г) невід’ємним.
4. Задача максимізації лінійного програмування з економічної точки
зору можна розглядати як:
а) частку кожного з ресурсів;
б) задача розподілу ресурсів;
в) задача розподілу обмежених ресурсів b1 ,...bm ;

c ,c ,c ;
a12 y1  a22 y2  a32 y3  c2 ;
a y a y a y c ;
5.
Задачу
a13 y1  a23 y2  a33 y3  c3 називають двоїстою стосовно задачі
g( y , y , y )  b y  b y  b y
:
г) прибуток від реалізації
11

1

2

3

1

1

2

2

21

1

3

2

1

2

31

3

3

1

3

а) оптимізуючою;
б) непрямою;
в) прямою;
г) споживчою.
6. Дайте визначення «функції корисності».
7. Метод мінімального елемента є варіантом:
а) транспортної задачі;
б) північно-західного кута;
в) методу потенціалів;
г) симплекс-методу.
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8. Множники Лагранжа  0 в задачі нелінійного програмування з
обмеженнями – рівностями є:
а) знакозмінними:
б) незмінними;
в) оптимальними;
г) взаємозалежними.
9. Оскільки градієнти неперервні та лінійно незалежні, то можна
застосувати відому теорему, яку?
а) двоїстості;
б) математичного аналізу;
в) обмежень;
г) кількість допустимих множин.
10. Сформулюйте економічну сутність множників Лагранжа.
ВАРІАНТ 17
1. Дайте визначення поняття «дослідження операцій».
2. Вкажіть сумісні і несумісні системи:
а)

2 x1  3x 2  6

2 x1  3x 2  3

б)

2 x1  3x 2  6

4 x1  x 2  3

в)

2 x1  3x 2  6

3x1  2 x 2  3

3. Яка модель вважається збалансованою в транспортній задачі?
г) закрита модель;
д) відкрита модель.
4. З’єднайте прямими лініями відповідні елементи правого і лівого
стовпчика
g i x1 , x2 ,...,xn   bi ;

F  c1 x1  c2 x2  ... cn xn  max

i  1, k ;

j  1, n

F  f x1 , x2 ,...,xn   max

a11x1  a12 x2  ...  a1n xn  b1

a21x2  a22 x2  ...  a2n xn  b2
a m1 x1  a12 x 2  ... a mn x n  bm
x j  0 ; i  1,...,m ; j  1,...,n
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 f x   max
n

F

j

n

x

j

j 1
m

F

ij ij

 Mi ;

j 1

n

 x c

ij

m

x

ij

 Nj ;

xij  0

i 1

n

a

 min

i 1 j 1

jxj

 bi ;

aj  0;

xj  0,

j 1

j  1, n

5. Симплекс метод дозволяє:
а) вносить порядок у розрахунки;
б) обмежує кількість рішень, що розглянуті;
в) вірні відповіді а) та б);
г) мінімізувати функцію.
6. Який з методів належить до методів нелінійного програмування?
а) Метод множників Лагранжа;
б) Метод Куна-Такера;
в) Градієнтний метод;
г) Метод Монте-Карло.
7. У заданий текст запишіть замість трьох крапок слова з
нижченаведеного списку так, щоб вийшло правильне визначення.
Оптимальний опорний план – це базисне рішення лінійно …
взаємосумісних рівнянь, при якому функція мети приймає … значення.
а) залежних;
б) незалежних;
в) максимальне;
г) мінімальне;
д) оптимальне.
8. Закресліть зайвий варіант серед перелічених нижче. Для того, щоб
отримати оптимальний розв’язок системи рівнянь обмежень треба:
а) виявити тотожності та їх вилучити;
б) перевірити систему на сумісність;
в) перевірити систему на визначеність, щоб мати уявити про
кількість можливих рішень;
г) перевірити систему на невиродженість.
9. Складіть двоїсту задачу лінійного програмування, використовуючи
дані прямої задачі:
F  100 x1  125x2  350 x3  max – функція мети
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5 x1  15 x 2  10 x3  1000
2 x1  3x 2  4 x3  150

– обмеження

15 x1  40 x 2  40 x3  2000

x1  0, x2  0, x3  0 – умова додатності.

10. Запишіть у відповідь «так», якщо ви згодні з твердженням, і «ні» –
у протилежному випадку.
Множина називається випуклою, якщо сумісно з її будь-якими двома
точками множині належить і весь відрізок прямої лінії, який з’єднує ці
дві точки.
ВАРІАНТ 18
1. Вкажіть метод, якого не вистачає для вирішення транспортної
задачі?
метод найменших витрат для користувачів, метод північнозахідного кута, …, метод потенціалів.
2. Результатом створення задачі є створення:
а) висновку моделі;
б) розв’язку моделі;
в) концептуальної моделі.
3. Транспортна задача має:
m

а) відкриту модель, якщо виконується рівність



n

Mi 

i 1

N

j

j 1

(сумарне постачання дорівнює сумарному попиту);
m

б) закриту модель, якщо виконується рівність

n

M  N
i

i 1

m

в) закриту модель, якщо виконується нерівність



m


i 1

;

n

Mi 

i 1

закриту модель, якщо виконується рівність

j

j 1

N

j

;

j 1

n

Mi 

N

j

.

j 1

4. Напишіть модель збалансованості транспортної задачі ….
5. Вкажіть методи вирішення задач нелінійного програмування і
методи розв’язку транспортної задачі?
а) метод множників Лагранжа;
б) м. Куна - Такера;
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в) м. північно-західного кута;
г) м. прямого пошуку;
д) м. найменших витрат для користувачів;
е) м. штрафних функцій;
ж) м. потенціалів;
з) графічний метод;
и) м. намірів та реалізації;
6. Перерахуйте властивості випуклих множин (3 шт.). . .
7. Чи є F=Cij*xj→max стандартною формою симплекс методу? (Так, Ні)
8. Методами цілочисельного програмування є (2 шт)…?
9. Якщо серед рівнянь обмежень є дробові значення базисних змінних
то обирають серед них, те значення яке має найбільшу дробову частину?
(Так, Ні)
10. Вирішіть транспортну задачу двома будь якими методами.
j=1

j=2

Mi /Nj

j=3

40

60

80

i=1

80

8

2

7

i=2

40

6

5

6

i=3

60

3

1

9

ВАРІАНТ 19
1. Лінійне програмування має вигляд лінійної математичної моделі,
яка складається з таких частин:
F  c1 x1  c2 x2  ... cn xn  max
g i x1 , x2 ,...,xn   bi ; i  1, k ; j  1, n

а) так;
б) ні.
2. Рішення рівняння A * X = B має вигляд :
де


A   a a ... a
11








12



1n 


2n 




mn 

a a ... a ;
... ... ... ...
a a ... a
21

22

m1

m2




X 





А-1*Х

а)
= В;
б) Х = А-1*В;
в) Х = В *А-1;
27
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г) всі відповіді вірні.
3. Метод Гауса дозволяє:
а) вилучити зайві тотожні рівняння; отримати сумісну систему
рівнянь за рахунок вилучення зайвих (залежних)
рівнянь;виявити несумісність системи рівнянь; отримати
рішення системи рівнянь(починаючи з кінця);
б) отримати трикутну матрицю, по якій рівняння вирішуються з
кінця; число отриманих рівнянь не більше числа змінних;
отримати рішення системи рівнянь(починаючи з кінця);
в) визначити наявність тотожностей (тотожності вилучаються);
визначити сумісність (несумісна система рівнянь не має сенсу
і тому не розглядається); визначити визначеність (щоб мати
уяву про кількість можливих рішень)
г) отримати оптимальне рішення для області, яка визначається
системою рівнянь-обмежень.
4. Які з наведених властивостей не є властивостями випуклих
множин:
а) пересічення (загальна частина) двох випуклих множин є
випуклою множиною;
б) пересічення (загальна частина) кінцевої кількості випуклих
множин є також випуклою множиною;
в) кількість кутових точок множини багатокутника (А,В,С)
співпадає з числом припустимих базисних рішень системи.;
г) множина рішень системи лінійних рівнянь з двома змінними
є опуклий багатокутник.
5. В транспортній задачі обмеження:
а) відсутні;
б) задані рівностями;
в) задані нерівностями;
г) задані рекурентно.
6. Задача максимізації лінійного програмування з економічної точки
зору можна розглядати як:
а) частку кожного з ресурсів;
б) задача розподілу ресурсів;
в) задача розподілу обмежених ресурсів;
г) прибуток від реалізації.
7. Метод вирішення Т-задачі, при якому переміщуємося по рядках
зверху вниз і для кожного рядка розподіляємо постачання за правилом
перший користувач забирає вантаж максимально.
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а) метод намірів та реалізацій;
б) метод Північно-Західного кута;
в) метод потенціалів;
г) метод Куна-Такера.
8. Які з наведених критеріїв не є критерієм оптимальності в умовах
невизначеності.
а) Критерії Вальда;
б) Критерії Лапласа;
в) Критерії Севіджа;
г) Ходжа-Лемана.
9. Продовжить ряд особливостей, які характерні для Т-задачі:
Кількість обмежень: m  n
Кількість змінних: m n
Кількість базисних змінних: ________________________
Кількість вільних комірок: _________________________
10. Написати алгоритм двоїстого симплекс методу.
ВАРІАНТ 20
1. Дайте відповідь „так” або „ні” на питання: для нелінійної задачі з
обмеженнями
F  X   min

g i  X   bi , i  1, m

замість функції мети F  X  використовується:

 X   F X   r

m

 g X   b
i 1

1

i

 min,

i

2. Чи вірне твердження (так чи ні): Математична модель задачі
нелінійного програмування має вигляд
F  f x1 , x2 ,, xn   maxmin
при g i x1 , x2 , , xn   bi ; i  1, k , j  1, n ;
g i x1 , x2 , , xn   bi ; i  k  1, m , j  1, n .

3. Назвіть властивості задачі динамічного програмування.
4. Метод відсікаючих площин існує у двох варіантах. Назвіть їх.
5. Дайте визначення поняття цілочисельне програмування.
6. Напишіть формулу функції мети для транспортної задачі в
загальному вигляді.
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7. Напишіть формулу функції Лагранжа в загальному вигляді.
8. Треба привести задачу до стандартної форми:
F  2 x1  3x2  min;

2 x1  4 x2  5;
x1  2 x2  10;
x j  0 , j  1,2

9. Скласти методом Лагранжа потрібну для рішення систему рівнянь
(не вирішуючи її). Якщо маємо початкову нелінійну математичну модель
F  5x1 x 2 x3  min
при обмеженнях:

2 x1  3x2  4 x3  10
5x1 x2  7 x1 x3  x2 x3  15

10. Заповніть клітинки в таблиці, вирішивши задачу методом
північно-західного кута та запишіть у відповідь отримане значення
функції мети:
Номер
Постача
-льника i

Постачання

Вимоги користувачів
Спож_1

Спож_2

Спож_3

Спож_4

Mi

60

90

72

120

Постач_1

60

18

30

12

18

Постач_2

150

36

24

18

24

Постач_3

72

12

36

12

30

Постач_4

60

9

12

24

36

ВАРІАНТ 21
1. Запишіть математичну модель задачі лінійного програмування за
допомогою MathCad.
F1 = 250Х1 + 400Х2  max.

 500;
3Х1 + 5Х2  400;
Х1, Х2  0.

2Х1 + 3Х2

2. В якому зі звітів при розв'язанні задач розподілу ресурсів лінійного
програмування у Excel зазначається, наскільки задоволені потреби
споживачів:
а) у звіті за стійкістю;
б) у звіті за результатами;
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в) у світі по граничних умовах.
3. Запишіть синтаксис у командному вікні MathLab 7.1 для функції,
яка вирішує задачу з додатковими рівняннями-обмеженнями.
4. Вкажіть (позначте) діапазон комірок, які необхідно виділити при
встановленні
залежності
цільової
функції
від
можливостей
постачальників:
Тарифи перевезення
Запаси
Постачальники
Споживач
Спож._1 Спож._2 Спож._3 Спож._4
Постачальник_1
21
35
14
21
70
Постачальник_2
42
28
21
28
175
Постачальник_3
14
42
14
35
84
Постачальник_4
10,5
14
28
42
70
Потреби
70
105
84
140
План перевезення
Тарифи перевезення
Постачальники
Споживач
Спож._1 Спож._2 Спож._3 Спож._4 Використано
Постачальник_1
0
0
0
0
Постачальник_2
0
0
0
0
Постачальник_3
0
0
0
0
Постачальник_4
0
0
0
0
Задоволено
0
0
0
0
Потреби
70
105
84
140
Цільова функція
5. Запишіть математичну модель та вкажіть вид поставленої задачі:
Замовлення від точок призначення для транспортного засобу для
здійснення доставки задаються вектором:
R  10, 15, 20, 25, 30, 35,40,45,50, 55 .
Обмеження: Вантажомісткість транспортного засобу – 21 т.
Транспортний засіб може заїхати не більше ніж в 5 точок
призначення.
6. Який з аргументів приймає значення цілого числа, що характеризує
причину зупинки алгоритму:
а) output;
б) options;
в) exitflag.
7. Який з записів відповідає умовам критерію Гурвіца у вигляді Mфайлу:
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а) function [Value,Pos]= _________ (M)
Mir = ones(4,1);
for i=1:4
for j=1:4
Mir(i)=M(i,j)*Mir(i);
end
end
[Value,Pos]=max(Mir,[],1)
б) function[Value,Pos]= _________(M)
maxM=max(M,[],1)
for j=1:4
for i=1:4
A(i,j)=maxM(j)-M(i,j);
end
end
maxA=max(A,[],2)
[Value Pos]=min(maxA,[],1)
в) function [Value,Pos]= __________(M,c);
c1=min(M,[],2)*c;
c2=max(M,[],2)*(1-c);
[Value,Pos]=max(c1+c2,[],1);
8. Задача лінійного програмування передбачає отримання
максимального виторгу від виробництва двох товарів. Яку функцію в
Excel потрібно застосувати для реалізації завдання?
а) Solver;
б) Analysis Tool pack – VBA;
в) SUMMPRODUCT.
9. Який із варіантів відображає знаходження коренів функцій за
допомогою MathCad:
а)
A  0

B  6

2 

f ( x)  x  4 N  3
root ( f ( x)  x A  B)  1.89

б)
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N7

x  N


12

d
sin ( x N  0.7)  4.004
dx

в)
x 

1

N  7

12

3 3

 0.371
2 2  10 N  3 sin( N)  72.029
2 N
10. Яким чином вводиться матриця М в середовище MathLab 7.1:
35
70
126
175
56
49
56
161
147
126
84
147
210
54
133
105

ВАРІАНТ 22
1. Розташуйте за порядком виконання кроки, які слід здійснити для
вирішення задачі ЛП в Excel за допомогою функції Solver:
а) ввести обмеження в Solver;
б) оформити дані у вигляді таблиці;
в) ввести параметри цільової функції в Solver;
г) записати формули розрахунків у комірки.
2. Що передбачає параметричний аналіз даних?
3. Навіщо вводять фіктивних постачальників або фіктивних
споживачів при розв’язку транспортної задачі?
а) щоб ускладнити процес пошуку рішення;
б) щоб звести незбалансовану задачу до збалансованої;
в) щоб вирішити проблему максимізації прибутку;
г) щоб змінити загальну сукупну вартість перевезень.
4. Чи правильне твердження, що функція bintprog у Matlab подає
результат у вигляді двійкового коду?
5. В Matlab задача завантаження і розвантаження транспортного
засобу вирішується за допомогою функції:
а) fval;
б) bintprog;
в) exitflag;
г) fsolve;
д) fminmax;
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е) fmincon.
6. Допишіть частину даних, яких не вистачає в М-файлі, що реалізує
мінімаксний критерій прийняття рішення:

7. Які з перелічених критеріїв використовуються за умови, що
відомий вектор ймовірності появи зовнішніх станів:
а) мінімаксний;
б) Байєса-Лапласа;
в) Севіджа;
г) Гурвіца;
д) Ходжа-Лемана;
е) Гермейєра;
ж) добутків.
8. В задачі по управлінню виробництвом товарів і запасами витрати
з’являються коли …
а) підприємство щось виробляє, але запаси відсутні;
б) є запаси, але немає виробництва;
в) є і запаси, і виробництво товарів;
г) незалежно від обсягів виробництва і зберігання.
9. На рис. зображено алгоритм, що лежить в основі одного з методів
пошуку оптимального рішення. Що це за метод?

10. На що вказує аргумент exitflag (Matlab)?
а) на виконання процесу оптимізації;
б) на припинення процесу оптимізації;
в) на помилки в роботі програми;
г) на значення цільової функції.
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ВАРІАНТ 23
1. При використанні критеріїв прийняття рішень в умовах
невизначеності в програмі MathLab матриця можливих рішень
записується:
а) в М-file;
б) в Command Window;
в) імпортується з інших документів.
2. Чи вірне таке твердження: для вирішення транспортної задачі в
Excel комірка цільової функції має містити функцію SUMM масиву
Постачальники Споживачі?
а) так;
б) ні.
3. При розв'язуванні задач лінійного програмування за допомогою
програми Mathcad запис Р: = maximize (f, x1, x2) визначає:
а) значення цільової функції;
б) значення цільової функції та вектор розв'язку Х;
в) значення цільової функції, вектор розв'язку Х, обсяг
надлишку ресурсів, що не були повністю використані.
4. Запис лінійних обмежень в програмі MathLab має вигляд:
а) Aeq*X = beq
б) ceq*X = 0
в) A*X ≤ b
5. Продовжити визначення: exitflag – це вихідний аргумент функції
оптимізації програми MathLab, який …
6. Для вирішення задачі лінійного програмування в середовище
Mathcad необхідно ввести:
а) функцію мети, обмеження;
б) обмеження, вектор цільової функції;
в) функцію мети, початкові значення вектору Х, обмеження.
7. При складанні звіту за результатами в Excel статус комірки
«Связанное» означає:
а) ресурс використано повністю
б) ресурс використано не повністю
в) ресурсу недостатньо для задоволення вимог задачі
оптимізації.
8. Заповнити ліву та праву колонки, розподіляючи вхідні аргументи
функцій оптимізації MathLab: f, A, b, Aeq, beq, x, H.
Матриці
Вектори

35

Трунов О.М., Волкова С.О.

Тестові завдання з курсу «Дослідження операцій»

9. Продовжити визначення: у Звіті за стійкістю, що складається в
Excel за допомогою Solver, Нормований градієнт показує…
10. Обмеження в Mathcad записуються як:
а) a1*x1 + b1*x2 ≤ N1
б) a2*x1 + b2*x2 ≤ N2
в) a1*x1 + b1*x2 ≥ N1
г) a2*x1 + b2*x2 ≥ N2
д) A = [a1 b1;a2 b2]
ВАРІАНТ 24
1. Де розташовані оптимальні рішення завдань ЛП?
а) в крайній точці ОДР;
б) на межі ОДР;
в) у внутрішній точці ОДР.
2. Як перейти від завдання мінімізації f(x) до еквівалентного завдання
максимізації?
а) min [ ƒ(x) ] <=> max [ - 1/ƒ(x) ];
б) min [ ƒ(x) ] <=> max [ -ƒ(x) ];
в) min [ ƒ(x) ] <=> max [ 1/ƒ(x) ].
3. Які елементи матриці Ck називають істотними елементами?
а) які менше нуля;
б) які відповідають базисним перевезенням плану X k;
в) які відповідають небазисним перевезенням плану X k;
г) які більше нуля.
4. За яких умов план Т-завдання є опорним?
а) якщо з його основних комунікацій можна скласти замкнутий
маршрут;
б) якщо з його основних комунікацій не можна скласти
замкнутий маршрут;
в) якщо з його основних комунікацій можна скласти будь-який
маршрут.
5. Яка ознака оптимальності плану X0 T-завдання?
а) vj - ui ≤ cij, xij = 0;
б) vj - ui ≥ cij, xij = 0;
в) vj - ui = cij, xij >.
6. Яка ознака оптимальності при рішенні транспортної задачі
угорським методом?
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а) якщо після другого етапу сумарна нев'язка Δk+1 рівна 0, то Xk
оптимальний план;
б) якщо після другого етапу сумарна нев'язка Δk+1 рівна 0, то Xk+1
оптимальний план;
в) якщо після другого етапу сумарна нев'язка Δk+1 рівна 0, то Xk+1
оптимальний план.
7. Як змінюються оцінки при галуженні множини для завдань
максимізації ЛЦП?
а) падають;
б) зростають;
в) не змінюються.
8. Чи змінюється безліч допустимих рішень задачі ЛЦП при
дослідженні процедури W2?
а) так;
б) ні;
9. Вкажіть ознаку оптимальності рішення задачі методом відсікаючих
площин.
а) існує таке і, що хі0 < 0;
б) всі xi0 >= 0;
в) xi0 >= 0 и все xi0.
10. Якими повинні бути множники Лагранжа λ i в умовах теореми
Куна-Таккера?
а) λi ≥ 0;
б) λi ≤ 0;
в) λi = 0.
ВАРІАНТ 25
1. За допомогою якої функції MatLab можна вирішити задачі
бінарного цілочисельного програмування?
2. Виклик функції x = bintprog(f):
а) встановлює початкові значення;
б) вирішує задачу нелінійного програмування;
в) вирішує задачі лінійного програмування.
3. Алгоритм якого методу використовує функція bintprog?
а) метод гілок та меж
б) метод намірів та реалізацій
в) метод конфігурацій
4. Параметр fval – це:
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а) містить інформацію про оптимізацію
б) значення цільової функції
в) кількість пройдених вершин
5. Цільова функція процесу доставки товару по точкам призначення
має вигляд, що таке P і що таке R:

min PT 





n

 R   0 .
i

i 1

6. Для того щоб записати критерій в MatLab потрібно створити M-fail:
а) так;
б) ні.
7. Розділіть класичні і похідні критерії у 2 колонки:
а) критерій Гурвіца;
б) критерій Ходжа-Лемана;
в) мінімаксний критерій;
г) критерій Гермейєра;
д) критерій добутків.
е) критерій Байєса-Лапласа;
ж) критерій Севіджа.
8. Співставити назви критеріїв
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

критерій Гурвіца;
критерій Ходжа-Лемана;
мінімаксний критерій;
критерій Гермейєра;
критерій добутків.
критерій Байєса-Лапласа;
критерій Севіджа.

а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

ММ-критерій
BL-критерій
S-критерій
P-критерій
HW-критерій
HL-критерій
G-критерій

9. Розв’яжіть транспортну задачу методом північно-західного кута.
Вимоги користувачів
Номер
Nj
постаПостача
чальник -ння Mi
j=1
j=2
j=3
а
50
80
120
i=1
40
9
3
7
i=2
60
5
6
5
i=3
150
4
2
9
9. До задач квадратичного програмування належить ряд задач НП, в
яких цільова функція є квадратичною та опуклою, а всі обмеження ______?
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ВАРІАНТ 26
1. В якому році з явився вперше термін «лінійне програмування»?
а) 1951 р.
б) 1851 р.
в) 1604 р.
2. Який загальний вигляд має задача лінійного програмування?
а)

n

  d  x   MIN ;
m

i

i

i

n

б)

Q( x) 

 c x  MAX .

3. Чи відноситься симплекс метод до задачі лінійного програмування?
а) так;
б) ні.
4. Симплекс метод має табличну форму алгоритму?
а) так;
б) ні.
5. Теорія математичних моделей та методів отримання оптимальних
розв’язків, що спрямована на обґрунтування доцільності вибору тієї чи
іншої альтернативи з множини можливих в області цілеспрямованої
діяльності людини:
а) математичне програмування;
б) дослідження операцій;
в) лінійне програмування.
6. Сукупність взаємоузгоджених дій, що об’єднані єдиним задумом та
скеровані на досягнення певної мети:
а) математичне програмування;
б) дослідження операцій;
в) операція.
7. Формальне співвідношення, яке встановлює зв’язок критерію
ефективності з діючими факторами операції та визначає припустимі
стратегії оперуючої сторони:
а) математична модель операції;
б) дослідження операцій;
в) операція.
8. Задачі дослідження операцій поділяють на:
а) прямі;
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б) обернені;
в) криві;
г) непрямі.
9. Коефіцієнт  при початковій базовій змінній в рядку прямої задачі
дорівнює різниці між лівою та правою частинами обмеження двоїстої
задачі,яке асоційоване з цією початковою змінною - це
а) двоїстий симплекс-метод;
б) метод уточнення;
в) аналітичний метод.
10. На що вказує аргумент exitflag (Matlab)?
ВАРІАНТ 27
1. Це програмне середовище призначено для здійснення
різноманітних розрахунків і базується на матричному зчисленні. В ньому
можна здійснювати обробку матриць та скалярних величин, крім того
існує можливість написання власних функцій та сценаріїв. Про яке
середовище йдеться мова?
а) Mathcad;
б) MathLab;
в) Solver (Excel).
2. Для введення обмежень у програмному середовищі Mathcad
використовується функція:
а) Bintprog;
б) Maximize;
в) Given;
г) Value.
3. Напишіть алгоритм розв’язку задачі лінійного програмування за
допомогою програми Solver, яка входить у надбудови Excel пакета
Microsoft Office
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. У якому програмному забезпеченні можна створювати звіти та
сценарії?
а) Mathcad;
б) MathLab;
в) Solver (Excel).
5. У програмному забезпеченні MathLab Функція bintprog() - вирішує
задачі бінарного цілочисельного програмування наступної форми:
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min f   X при цьому
X

A X  b
Aeq  X  beq

,

де f , b та beq - це _____________________________________________

A та Aeq - це_________________________________________________
6. У програмному забезпеченні MathLab Функція x = bintprog(f, A, b)
вирішує задачу бінарного цілочисельного програмування:
а) min f   X
X

б)

min f   X при цьому A  X  b
X

в)

Aeq  X  beq

7. В якому вигляді записуються обмеження
забезпеченні Mathlab:
X1  X 2  X 4  X 6  X 7  1

у програмному

5 X 5  6 X 6  7 X 6  15

а) a= [0 0 0 0 0 0 1 0 0 1; 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1]
б) a:=(0 0 0 0 0 0 1 0 0 1; 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1)
8. Для чого застосовується параметричний аналіз у програмі Solver,
яка входить у надбудови Excel пакета Microsoft Office?
9. Досліджувати процеси прийняття рішень в умовах невизначеності
при використанні класичних критеріїв, допоміжних та комбінованих
критеріїв можна в програмному забезпеченні:
а) Mathcad;
б) MathLab;
в) Solver (Excel).
10. З яких частин складається робоча область програми MathLab?
________________________________
________________________________
________________________________
ВАРІАНТ 28
1. Чим відрізняються аргументи a, b та a eq beq у MatLab?
2. Як мінімізувати функцію f ( x)  3x  2 x1 x2  x2 у інтервалі [1,1] у
MatLab?
3. Чи вірний такий запис задачі у MathCad:
2

2

2

i  0  90

f ( x  y)  2  2x  2y  x  y
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PFi j  f xi  yj
2

x  5, y  4

2

f ( x  y)  2  2x  2y  x  y
Given
x0
0  y  9x

Q  min( f )
f Q0  Q1  61

Q

9
 
0

а) вірно;
б) невірно.
4. Що з нижчепереліченого не враховує надбудова Solver у MS Excel:
а) обмеження;
б) рівняння цільової функції;
в) максимальне/мінімальне значення.
5. Чи відрізняється розв’язок задачі лінійного програмування,
отриманий за допомогою MathCad та MS Excel:
а) MathCad завищує значення;
б) MS Excel завищує значення;
в) MathCad занижує значення;
г) не відрізняються.
6. Які типи звітів можна створити за допомогою надбудови Solver:
а) звіт за стійкістю
б) звіт за цільовою функцією
в) звіт за граничними результатами
г) не має правильної відповіді
7. Функції fminunc та fminsearch у MatLab – це функції :
а) нелінійної оптимізації;
б) fminunc - нелінійної оптимізації; fminsearch - лінійної
оптимізації;
в) fminunc - лінійної оптимізації; fminsearch - нелінійної
оптимізації
г) лінійної оптимізації.
8. Задача мінімізації функцій декількох змінних f(х1, х2,... хn)
виконується у MatLab за допомогою:
а) lsqnonlin;
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б) fsolve;
в) fzero;
г) fminbnd;
д) fminsearch.
9. Розв’язати транспортну задачу методом найменших витрат.
Таблиця тарифів та запасів
Тарифи перевезення
ПостачаЗапаси
льники
Спож_1
Спож_2
Спож_3
Спож_4
Постач 1
48
85
32
48
200
Постач 2

106

64

41

21

420

Постач 3

38

120

52

80

232

Постач 4

24

32

64

100

195

Потреби

200

255

208

384

10. Розрахувати найкоротший шлях орієнтованої мережі.

16
1

15

32
4

2

3

7
14

4

10

6

9
12

7

3

7
16

32

2N

12

5
8

8

5

40

6
17

9

1
1

Граф-схема орієнтованої мережі
ВАРІАНТ 29
1. Знайти корені функції у середовищі MathCad, якщо А=0; В=6; Т=7:
а)

f ( x)  ( x 2  4) * N  3

б)

F ( X )  sin[X  (4 * X   * B)2 ]

2. Вкажіть послідовність дій при завантаженні програми Solver у
надбудові Excel для розв’язання задач лінійного програмування.
3. За допомогою якої з перелічених функції можна знайти максимум
задачі лінійного програмування у середовищі MathCad:
а) given;
б) minimize;
в) maximize.
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4. Які види звітів можна отримати в просторі Excel за допомогою
діалогового вікна «Результати пошуку рішення» (оберіть вірну
комбінацію):
а) звіт по граничних умовах; звіт за оптимальністю; звіт за
результатами;
б) звіт по граничних умовах; звіт за стійкістю; звіт за
результатами;
в) звіт по граничних умовах; звіт за оптимальністю; звіт за
стійкістю;
5. Приведіть у відповідність назви та структури звітів, які можна
отримати в середовищі Excel за допомогою діалогового вікна
«Результати пошуку рішення»:
1. звіт за результатами;
2. звіт за стійкістю;
3. звіт по граничних умовах.
а) У таблиці 1 наводяться такі значення для змінних:
- результат розв'язання задачі;
- норм, градієнт (редукована вартість), тобто додаткові
двоїсті змінні, які вказують, наскільки змінюється цільова
функція після примусового додавання одиниці цієї
продукції в оптимальний розв'язок.
У таблиці 2 наводяться аналогічні значення для обмежень:
- розмір використаних ресурсів;
- тіньова ціна (множник Лагранжа), тобто двоїсті оцінки,
які вказують, як зміниться цільова функція після зміни
ресурсів на одиницю.
б) У таблиці 1 наведені дані про цільову функцію. У колонці
«Исходно» наведені значення цільової функції до початку
обчислень.
У таблиці 2 наведені значення вхідних змінних, отримані в
результаті розв'язання задачі.
Таблиця 3 показує результати оптимального розв'язання для
обмежень і граничних умов.
в) наводяться значення хj в оптимальному розв'язку;
наводяться нижні межі зміни значень хj.
6. Під параметричним аналізом розуміють розв’язання задачі _________
при різних значеннях того параметру, що обмежує покращення цільової
функції. Заповніть пропуск словом з переліку:
а) оптимізації;
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б) мінімізації;
в) максимізації.
7. Поясніть зміст складових формули, розміщеної в просторі MatLab:
>> Xopt = constr (‘fun’, X, Options, VLB, VUB)
8. Цільова функція функції constr повинна повертати параметр(и):
а) Значення власне цільової функції та вектор значень лівої
частини обмежень, представлених у вигляді f  X   0
б) Значення власне цільової функції або вектор значень лівої
частини обмежень, представлених у вигляді f  X   0
9. Задачі якої форми можна вирішувати за допомогою Функції
bintprog ()?
10. Який з перелічених записів відповідає запису в m-файлі для
визначення критерію Байєса-Лапласа у просторі MatLab?
а) function[Value,Pos]= Laplas (M)
Mir=ones(4,1);
for i=1:4
for j=1:4
Mir(i)=M(i,j)*Mir(i);
end
end
[Value,Pos]=max(Mir,[],1)
б) function[Value,Pos]= Laplas M);
maxM1=max(M,[],1);maxM=max(maxM1,[],2);
a=maxM+1; A=zeros(4,4)
for i=1:4
for j=1:4
A(i,j)=M(i,j)-a;
end
end
q=[0.25 0.25 0.25 0.25]
for i=1:4
for j=1:4
E(i,j)=A(i,j)*q(j);
end
end

45

Трунов О.М., Волкова С.О.

Тестові завдання з курсу «Дослідження операцій»

minE=min(E,[],2); [Value,Pos]=max(minE,[],1)
в) function[Value,Pos]=Laplas(M);
q=[0.25 0.25 0.25 0.25]
for i=1:4
for j=1:4
E(i,j)=M(i,j)*q(j);
end
end
SumE=sum(E,2)
[Value Pos]=max(SumE,[],1);
г) function[Value,Pos]= Laplas (M,v);
q=[0.25 0.25 0.25 0.25]
for i=1:4
for j=1:4
E(i,j)=M(i,j)*q(j);
end
end
SumE=sum(E,2)*v;
c2=min(E,[],2)*(1-v);
[Value Pos]=max(SumE+c2,[],1);
ВАРІАНТ 30
1. Дайте визначення MathCadу.
2. У чому полягає метод Зойтендейка?
3. Метод Гауса це:
а) метод послідового включення перемінних;
б) метод послідовного виключення перемінних.
4. Де використовується Matlab?
5. Як називаються вектори, що лежать на одній прямій ?
6. Що поєднує в собі MathCad:
а) розширення, легкі в використанні документів;
б) створення унікальних рішень для технічної калькуляції;
в) створення унікальних рішень для дизайнерських проектів.
7. Завдяки чому функція називається неприливною?
8. Якщо будь-який рядок або стовпець матриці з одних нулів, то її
визначник дорівнює:
а) 0;
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б) 1;
в) 2.
9. Система лінійних рівнянь називається спільною, якщо має:
а) один розв’язок ;
б) не має розв’язку;
в) два розв’язки.
10. Які типи звітів можна створити за допомогою діалогового вікна
Результати поиска решения/Решение найдено...?:
а) звіт по стійкості;
б) звіт по максимальним значенням;
в) звіт по результатам;
г) звіт по оптимальним розв’язкам;
д) звіт про границі.
ВАРІАНТ 31
1. Чи вірне твердження: «при розв’язуванні транспортної задачі за
допомогою табличного процесора MS EXCEL необхідним є застосування
інструменту «Мастер подстановок» ?
2. Для активізації довідкової системи у середовищі MatLab можна
активізувати команду … або війти у вікно MatLab→…і обрати тип
пошуку?
3. Функція CONSTR - ….
4. У аркуші відповідей запишіть Так, якщо Ви згодні з твердженням чи
Ні – у протилежному випадку. Функція 'FUN' повинна повертати такі
параметри:
- скалярне значення функції, яка буде мінімізована F,
- верхню границю діапазону,
- множники Лагранжа,
- матрицю обмежень.
5. Перелічите класичні та похідні критерії для дослідження процесів
прийняття рішень в умовах невизначеності та запишіть їх функції:
Класичні:
Похідні:
_________
_________
6. Яким чином задаються матриці у середовищі MatLab?
7. Оберіть правильну відповідь. Додаткові відомості про процес
оптимізації можна отримати наступним чином:
а)
б)
47

Трунов О.М., Волкова С.О.

Тестові завдання з курсу «Дослідження операцій»

8. Яким чином створюється M-file і з якою метою?
9. Співставте значення у лівій колонці зі значеннями у правій колонці:
1.
2.
3.
4.

bintprog
fmincon
quadprog
linprog

а) знаходить мінімум обмеженої нелінійної
багатозмінної функції багатьох змінних;
б) вирішує
задачу
цілочисельного
програмування;
в) вирішує задачі лінійного програмування;
г) вирішує
задачі
квадратичного
програмування.
ВАРІАНТ 32

1. Яка з перелічених властивостей випуклих множин реально існує:
а) Пересічення (загальна частина) двох випуклих множин є
випуклою множиною;
б) кількість кутових точок множини багатокутника не співпадає
з числом припустимих базисних рішень системи;
в) множина можливих рішень системи лінійних рівнянь з однією
змінною є випуклий багатокутник;
г) пересічена (загальна частина) однієї випуклої множини є
випуклою множиною.
2. Методи факторного аналізу дозволяють(три відповіді вірні):
а) виконати компактний змістовний опис явища;
б) виконати аналіз ознак;
в) перевірити гіпотези про взаємні зв`язки у складній системі
ознак;
г) описати явище великими інформаційними масивами.
3. Одним з методів вирішення транспортної задачі є:
а) метод “Північно-Західного кута”;
б) метод “Південно-Східного кута”;
в) метод “Північно-Східного кута”;
г) метод “Південно-Західного кута”.
4. Відкритими задачами вважають:
а) моделі
Т-задач,для
яких
виробнича
потужність
постачальників дорівнює вимогам користувачів;
б) моделі
Т-задач,для
яких
виробнича
потужність
постачальників не дорівнює вимогам користувачів;
в) моделі
Т-задач,для
яких
виробнича
потужність
постачальників завжди більша вимог користувачів;
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г) моделі
Т-задач,для
яких
виробнича
потужність
постачальників завжди менша вимог користувачів.
5. Метою двоїстого симплекс-методу (ДСМ) є:
а) знаходження вирішальної колонки;
б) отримання псевдоплану;
в) отримання оптимального рішення задачі лінійного
програмування;
г) отримання оптимального рішення задачі нелінійного
програмування.
6. Вимоги для використання ДСМ:
а) усі вільні члени нерівностей-обмежень повинні мати від`ємне
значення.
б) хоча б деякі вільні члени нерівностей-обмежень повинні мати
додатне значення.
в) усі вільні члени нерівностей-обмежень повинні мати додатне
значення.
г) хоча б деякі вільні члени нерівностей-обмежень повинні мати
від`ємне значення.
7. Система лінійних рівнянь називається сумісною, якщо:
а) існує безліч рішень лише для всіх змінних;
б) існує хоча б одне рішення для кожної змінної;
в) існує безліч рішень лише для однієї змінної;
г) не існує жодного рішення для кожної змінної.
8. Система лінійних рівнянь називається визначеною, якщо:
а) сумісна система рівнянь, має різні рішення для кожної
змінної;
б) система рівнянь, не має рішення для кожної змінної;
в) сумісна система рівнянь, має лише одне рішення для кожної
змінної;
г) система рівнянь, має безліч рішень для кожної змінної.
9. Універсальним способом рішення задач математичного нелінійного
програмування є:
а) метод штрафних санкцій у поєднанні з методами пошуку
безумовного екстремуму;
б) метод змінних допусків у поєднанні з методами пошуку
безумовного екстремуму;
в) метод множників Лагранжа у поєднанні з методами пошуку
безумовного екстремуму;
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г) метод множників Лагранжа у поєднанні з методами прямого
пошуку.
10. Методи нелінійного програмування(2 відповіді вірні):
а) метод Куна-Такера;
б) градієнтний метод;
в) метод Шумпетера;
г) метод Аль-Капоне.
ВАРІАНТ 33
1. При рішенні задач лінійного програмування за допомогою
програмного забезпечення Excel та Mathcad, завжди отримуємо однакові
результати. Чому? Так/ні.
2.
За допомогою діалогового вікна
Результати поиска
решения/Решение найдено... в області МS Ехсеl при використанні Поиск
решения можна одержати звіти:…
а) заключний, пределы;
б) сумарний, устойчивость;
в) результаты, устойчивость, пределы.
3. При розв’язанні прикладних економіко-математичних задач
засобами табличного процесора MS EXCEL 2000, для того, щоб вказати
необхідні посилання на комірки та обмеження для цільової функції,
потрібно виконати команди Tools/Solver. У діалоговому вікні Solver
Parameters виконати такі дії (проставте порядкові номери компонентів
дій):
- для
перемикача
Equal
To
вибрати
значення
Min/max/значення;
- у полі By Changing Cells вказати діапазон клітинок, що
змінюються;
- у діалоговому вікні Add Constraint ввести обмеження;
- у полі Set Target Cell вказати клітинку цільової функції;
- у полі Subject to the Constraints створити список всіх обмежень
даної задачі, клацнувши по кнопці Add;
- після повернення до вікна Solver Parameters та введення всіх
параметрів виконати вказівку Solve.
4. Функція ___________ в середовищі MathLab 7.1 вирішує задачі
бінарного цілочисельного програмування.
5. Встановіть відповідність:
1. x = bintprog(f)
2. x = bintprog(f, A, b)

а) мінімізує функцію з опціями, які
задані у структурі options;
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3. x = bintprog(f, A, b,Aeq, beq)
4. x = bintprog(f, A, b,Aeq, beq, x 0)

б) вирішує
задачу
бінарного
цілочисельного програмування;
в) вирішує задачу з додатковими
рівняннями
обмежень Aeq  X  beq
г) встановлює початкові значення
алгоритму в X 0
д) вирішує
програм.:

A X  b

задачу
бінарного
min f   X при цьому
X

6. Розв’язати транспортну задачу за допомогою МS Ехсеl, (заповніть
порожні клітинки таблиці 2):

7. Наведіть алгоритм використання критерію Севіджа:
8. Встановіть залежність між елементами правого і лівого стовпчика,
запишіть відповідь у вигляді пари чисел
1.

f

а)

Матриця, яка містить коефіцієнти обмежень
лінійних рівнянь Aeq  X  beq

2.

A

б)

Структура, яка містить опції для алгоритму.

3.

b

в)

Вектор, що відповідає правій
нерівності лінійних обмежень.

4.

Aeq

г)

Стартові значення для алгоритму.
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5.

beq

д)

Вектор, що
рівнянь

містить

обмеження

лінійних

6.

X0

е)

Матриця, яка містить коефіцієнти обмежень
лінійних нерівностей A  X  b

7.

options

ж)

Вектор, який містить коефіцієнти лінійної
цільової функції.

9. Покажіть схематично порядок дій для завантаження програми
Solver:
10. Представлений запис – це постановка задачі … програмування.
n

F


i 1

n

Ci X i  min ,

A

ji X i

 bi , X i  0,1 , i  1, n , j  1, m

i 1

ВАРІАНТ 34
1. Що означають аргументи a та b у MatLab?
а) матриці;
б) вектори;
в) скаляри;
г) немає правильної відповіді.
2. Анонімна функція у MatLab потрібна для:
а) вирішення задачі лінійного програмування;
б) вирішення рівняння з параметрами;
в) вирішення рівняння з обмеженнями.
3. Як знайти мінімум функції f x   x  32  1 на інтервалі (0, 5) у
MatLab?
4. З якою метою використовується надбудова Solver у MS Excel
а) дозволяє отримати рішення цільової функції, коли відсутні
значення;
б) дозволяє обчислити оптимальне значення цільової функції;
в) дозволяє проаналізувати данні за допомогою цільової
функцій.
5. Для чого потрібен диспетчер сценаріїв у MS Excel:
а) для прогнозування результатів та системи обрахунку;
б) для спрощення пошуку оптимального рішення;
в) для створення звіту по результатам.
6. Що означають позначення «зв’язаний»/«не зв’язаний» у Звіті за
результатами для розв’язку задач розподілу ресурсів?
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7. Linprog – це функція:
а) лінійна обмежена;
б) нелінійна обмежена;
в) лінійна необмежена;
г) нелінійна необмежена.
8. Задача мінімізації функцій однієї змінної f(х) виконується у MatLab
за допомогою:
а) lsqnonlin;
б) fsolve;
в) fzero;
г) fminbnd;
д) fminsearch;
е) всі відповіді вірні.
9. Розв’язати транспортну задачу методом намірів та реалізацій.
Таблиця тарифів та запасів
Тарифи перевезення
ПостачаЗапаси
льники
Спож_1
Спож_2
Спож_3
Спож_4
Постач 1
48
80
32
48
160
Постач 2
96
64
48
64
400
Постач 3
32
96
32
80
192
Постач 4
24
32
64
96
160
Потреби
160
240
192
320
10. Розрахувати траєкторію літака за наведеними нижче даними
H
H
Hk

14

16
20

14
5

H0
0

8

6
16

16

12

Sk
10

14

12
7

10

8
10

10
So

20

15
13

9

8

14
v

v0

vk

Дані витрат палива літаком
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ВАРІАНТ 35
1. Оберіть словосполучення, що відповідає поняттю формалізації
задачі:
а) перетворення обмежень-нерівностей на обмеження-рівності;
б) збір статистичних даних;
в) побудова математичної моделі;
г) прийняття оптимального рішення.
2. Надбудова Solver (Пошук рішення) у програмі Microsoft Excel
призначена для розв’язання задач:
а) динамічного програмування;
б) лінійного програмування;
в) квадратичного програмування;
г) стохастичного програмування.
3. За результатами оптимізації в за допомогою надбудови не
передбачена можливість формування:
а) звіту по множникам;
б) звіту по границям;
в) звіту по стійкості;
г) звіту по результатам;
4. Число множників Лагранжа дорівнює:
а) N + 1 (де N число обмежень);
б) числу обмежень;
в) N – 1 (де N число обмежень);
г) числу незалежних змінних.
5. Якщо один з множників Лагранжа дорівнює нулеві, це означає, що:
а) задача не має розв’язків;
б) задача має нескінчену кількість розв’язків;
в) відповідне обмеження є критичним;
г) відповідне обмеження не є критичним.
6. У середовищі MathCad можна розв’язувати такі завдання:
а) знайдення коренів рівнянь;
б) оптимізація лінійних та нелінійних функцій;
в) розв’язання систем лінійних рівнянь;
г) всі наведені вище відповіді правильні.
7. Використання, яких методів дозволяє знайти розв’язок для системи
рівнянь, яку ми отримуємо після використання умов теореми КунаТакера?
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а) симплекс методу чи методу надання небазисним змінним
вільних значень.
б) симплекс методу і методу підстановок.
в) методу найменших квадратів.
г) методу виокремлення базисних змінних і надання їм певних
вільних значень.
8. Вихідний аргумент в синтаксисі Matlab, який містить інформацію
про оптимізацію (кількість ітерацій, кількість пройдених вершин, час
виконання та ін.) називається:
а) options;
б) exitflag;
в) output;
г) algorithm.
9. Якщо в результаті оптимізації в Matlab ціле число, що характеризує
причину зупинки алгоритму, має значення 0, то це означає, що:
а) функція збігається до розв’язку X , показаному раніше;
б) задача не має розв’язків;
в) кількість ітерацій перевищила максимальне значення;
г) час пошуку перевищив максимально допустиме значення .
10. Розв’язком задачі досягнення нечіткої мети є:
а) досягнення лише мети;
б) задоволення лише обмежень;
в) досягнення мети та задоволення обмежень;
г) досягнення мети з тим чи іншим ступенем та задоволення
обмежень з врахуванням ступеня виконання обмежень.
ВАРІАНТ 36
1. В чому полягає метод множників Лагранжа для рішення задач на
умовний екстремум:
а) в зведенні цих задач до задач на безумовний екстремум
рівнянь обмежень,
б) в зведенні цих задач до задач на умовний екстремум рівнянь
обмежень,
в) в зведенні цих задач до задач на умовний екстремум
допоміжної функції,
г) в зведенні цих задач до задач на безумовний екстремум
допоміжної функції.
2. Теорема, яка дозволяє пов’язати значення сідлової точки з
результатами задачі НП:
55

Трунов О.М., Волкова С.О.

Тестові завдання з курсу «Дослідження операцій»

а) Теорема Куна-Таккера;
б) Теорема Лагранжа;
в) Теорема Фаркаша;
г) Теорема Лапласа.
3. Назвіть критерії оптимальності в умовах невизначеності:
а) Вальда;
б) Лагранжа;
в) Жордана Гаусса;
г) Севіджа;
д) Лапласа;
е) Гурвіца.
4. На базі якої теореми базується вирішення задачі квадратичного
програмування
а) теореми Беллмана;
б) прямій і зворотній теоремах;
в) теореми Куна-Такера;
г) теореми оптимального розв’язку.
5. Кількість множників Лагранжа повинна дорівнювати...
а) кількості рівнянь обмежень.
б) кількості рівнянь обмежень + цільова функція.
в) сумі рівнянь обмежень та часткових похідних від них.
г) кількості часткових похідних від рівнянь обмежень + цільова
функція.
6. Метод класичного відшукання екстремуму функції застосовується:
а) в найпростіших випадках;
б) при малому числі обмежень;
в) для опуклих функцій;
г) для сепарабельних функцій.
7. Якщо для всіх точок х справедлива нерівність f (х 0) належить f (x),
то функція досягає в точці х 0:
а) локального максимуму;
б) локального мінімуму;
в) глобального мінімуму;
г) глобального максимуму.
8. Яка службова команда вводиться в окремому рядку Mathcad перед
введенням обмежень та команди Maximize або Minimize:
а) GIVEN;
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б) ORIGIN;
в) XP1, XP2.
9. Множники Лагранжа в теоремі Куна-Таккера:
а) i  0 ;
б)

i  0 ;

в)

i  0 ;

10. Команда починати нумерацію елементів матриць та векторів в
Mathcad:
а) ORIGIN:=1
б) GIVEN
в) XP1; XP2
ВАРІАНТ 37
1. Початкові умови в середовищі Mathcad задаються командою:
а) given;
б) data;
в) options;
г) output.
2. Записати алгоритм знаходження оптимального рішення в
середовищі Mathcad наступної задачі:
F  5 X  9 X  max
1
2
X  X  10
1
2
2 X  3 X  12
1
2
X  0, X  0
1
2
3. Для здійснення лінійної інтерполяції в середовищі Mathcad слугує
вбудована функція:
а) interp;
б) linterp;
в) ispline;
г) cspline.
4. Чи вірне твердження: для вирішення задачі динамічного
програмування можна використовувати функцію Сервис/Поиск решения
табличного процесора Excel?
5. Встановіть послідовність дій, які виконуються при роботі з
функцією Сервис/Поиск решения табличного процесора Excel:
а) обрати комірки, які необхідно змінювати;
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б) визначити напрям цільової функції;
в) обрати комірку цільової функції;
г) ввести необхідні обмеження.
6. Функція Сервис/Поиск решения продукує різні типи звітів. В якому
звіті надається інформація про межі, в яких може змінюватися Х:
а) звіт про результати;
б) звіт за стійкістю;
в) звіт по граничних умовах.
7. Задачі бінарного цілочисельного програмування форми min f   X ,
X

при цьому

A X  b
Aeq  X  beq

,

вирішує в середовищі MathLab функція ______________.
8. Яке поле не містить вихідний аргумент output середовища MathLab:
а) iterations;
б) options;
в) time;
г) algorithm.
9. Встановіть відповідність між наступними даними:
1. x = bintprog(f)
2. x = bintprog(f, а, b)
3. x = bintprog(f, а,
b,аeq, beq)

а) вирішує
задачу
бінарного
цілочисельного програмування з
додатковими
нерівностями
обмеженнями;
б) вирішує
задачу
бінарного
цілочисельного програмування;
в) вирішує задачу з додатковими
рівняннями обмеженнями.

10. З яких частин складається робоча область програми MathLab?
ВАРІАНТ 38
1. Теорія використання наукових кількісних методів для прийняття
найліпшого рішення серед багатьох варіантів у різних галузях діяльності
людини, це:
а) дослідження операцій;
б) лінійне програмування;
в) математичне програмування.
2. Симплексний метод розв’язування задач відноситься до задач:
а) нелінійного програмування;
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б) лінійного програмування;
в) математичного програмування.
3. f ( x) 

n

c x
j 1

j

j

 cx - це загальний вигляд задачі:

а) нелінійного програмування;
б) математичного програмування;
в) лінійного програмування.
4. Умовою існування розв’язку транспортної задачі (наявності
оптимального плану) є умова:
а) мінімізації;
б) збалансованості;
в) узагальнення.
5. До класичних критеріїв прийняття рішень відноситься:
а) мінімаксний;
б) добутків;
в) Севіджа;
г) Байлеса-Лапласа.
6. Метод Ньютона відноситься до:
а) градієнтних методів;
б) симплекс методів;
в) методів графічного програмування.
7. Яке з тверджень є дійсним:
а) якщо значення цільової функції ЗЛП необмежене, тоді
допустима область обмежена;
б) якщо допустима область необмежена, тоді значення цільової
функції необмежене.
8. Симплекс-метод має види:
а) прямого;
б) лінійного;
в) нелінійного;
г) двоїстого.
9. Метод відсікаючих площин має назву:
а) метод множників Лагранжа;
б) метод Лапласа;
в) метод Гоморі.
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10. Розділ математичного програмування, який використовує змінні
лише в цілочисловому вигляді, в тому числі і в частковому випадку, коли
змінні є бінарними (0; 1), це:
а) лінійне програмування;
б) цілочислове програмування;
в) стохастичне програмування.
ВАРІАНТ 39
1. Звіт за стійкістю включає :
а) норм, градієнт;
б) множник Лагранжа;
в) розмір використаного та невикористаного ресурсу;
г) правильна відповідь 1 і 2;
д) правильна відповідь 1 і 3;
е) правильна відповідь 3 і 2.
2. При розв’язанні задач лінійного програмування за допомогою
MathCad, обмеження вводимо за допомогою:
а) given;
б) solver;
в) constraint;
г) changing.
3. У середовищі MatLab функція мети, якщо вона мінімізується,
записується:
а) з додатними значеннями;
б) з від’ємними значеннями;
в) несуттєво.
4. Аргумент exitflag із середовища MatLab це:
а) структура, яка містить інформацію про оптимізацію;
б) час виконання алгоритму;
в) ціле число, яке характеризує зупинку алгоритму;
г) структура, яка містить опції для алгоритму.
5. Матриці для рівнянь обмежень у середовищі MatLab задаються:
а) а, b;
б) aeq, beq;
в) немає вірної відповіді.
6. Задачі бінарного цілочисельного програмування у середовищі
MatLab вирішує функція:
а) fliplr;
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б) bin;
в) diag;
г) bintprog.
Зі скількох основних частин складається система MatLab:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.
8. Що означає запис A у середовищі MatLab, якщо А - це матриця
розміром (4х4) :
а) це операція дзеркально відображає матрицю зліва направо;
б) це операція транспонування;
в) вірна відповідь 1 і 2;
г) немає правильної відповіді.
9. Структура, у середовищі MatLab, яка містить інформацію про
оптимізацію називається:
а) options;
б) exitflag;
в) attainfactor;
г) goal;
д) output.
10. Вихідними параметрами для функції bintprog є:
а) options;
б) exitflag;
в) attainfactor;
г) goal;
д) output.
ВАРІАНТ 40
1. Запишіть математичну модель задачі розподілу ресурсів лінійного
програмування за допомогою Ехсеl.
F=50x1+90x2+110x3+150x4  max,
x1+x2+x3+x4  18,
6x1+5x2+4x3+3x4  111,
4x1+6x2+10x3+13x4  118
xj  0; j=1,..,4.
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2. Для введення залежності цільової функції в задачі розподілу
ресурсів лінійного програмування в Еxcel використовується така
функція:
а) СУММПРОИЗВ;
б) СУММ;
в) SUMPRODUCT.
3. Тіньова ціна (множник Лагранжа) при розв'язанні задач на
розподіл ресурсів відображені у звіті:
а) Звіт за стійкістю табл. "Ограничения";
б) Звіт за стійкістю табл. "Изменяемые ячейки";
в) Звіт за складністю табл. "Ограничения";
г) Звіт за складністю табл. "Изменяемые ячейки".
4. На якому методі засноване розв'язання транспортної задачі в Excel:
а) Метод намірів та реалізацій;
б) Метод урахування найменших витрат для користувачів;
в) Метод потенціалів.
5. Написати функцію та масив, що використовується для обрахунку
виділеної комірки F37 при розв'язанні транспортної задачі в Excel:

6. Запишіть в MathLab 7.1 матриці для таких рівнянь обмежень:
3Х1+Х2+Х4+2Х6 = 15 >> ;
Х1+3Х3+Х5+2Х7 = 10. >> .
7. Рівняння задач бінарного цілочисельного програмування мають
таку форму (для запису в MathLab 7.1):
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min f   X при цьому
X

б)

min f   X при цьому
X

в)

min f   X при цьому
X

г)

A X  b
Aeq  X  beq
A X  b
Aeq  X  beq
A X  b
Aeq  X  beq

max f   X при цьому
X

A X  b
Aeq  X  beq

,
,
,
.

8. Який з класичних критеріїв використаний при дослідженні
процесів прийняття рішень в умовах невизначеності має такий запис в
MathLab 7.1 function [Value,Pos]= (M);
q= [0.25 0.25 0.25 0.25]
for i=1:4
for j=1:4
E(i,j)=M(i,j)*q(j);
end
end
SumE=sum(E,2)
[Value,Pos]=max(SumE,[],1);
а) Мінімаксний критерій;
б) Критерій Байєса-Лапласа;
в) Критерій Севіджа.
9. Чи вірний такий запис при здійсненні максимізації функції в
Mathcad. Вказати ТАК або НІ .
f ( x1 x2)  200 x1  300 x2
x1  0

x2  0

Given
0.5 x1  0.3 x2  300
0.3 x1  0.5 x2  200
P  Maximizef
(  x1 x2)

 562.5

 62.5 

P

 0 1  1.312 105

f P P
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10. Дописати означення функції, що має такий вигляд x = bintprog(f, A,
b,Aeq, beq, x0 )- вирішує задачу бінарного цілочисельного програмування.
ВАРІАНТ 41
1. Дослідження операцій це а) теорія використання наукових кількісних методів для
прийняття найліпшого рішення серед багатьох варіантів у
різних галузях людини;
б) теорія використання наукових кількісних методів для
прийняття великої кількості рішень сере багатьох варіантів у
маленькому колі галузей діяльності людини.
2. Динамічне програмування, як самостійний напрям сформував:
а) А.В. Конторович - математик;
б) А. Парето - математик та соціолог;
в) Р. Белман - математик;
г) А. Курно - економіст.
4. Які з перелічених методів належать до нелінійного програмування:
а) метод проекції градієнта Розена;
б) Наближені методи дискретної оптимізації;
в) Класичний метод визначення умовного екстремуму.
5. Вказати класи задач дослідження операцій:
а) задачі відсікаючих площин;
б) задачі штрафних функцій;
в) задачі керування запасами;
г) задачі розподілу ресурсів;
д) правильні відповіді: 3); 4).
6. До стахостичного методу відноситься метод:
а) метод проектування стахостичних квазіградієнтів;
б) метод декомпозиції Данціга- Вульфа;
в) прямі методи пошуку.
7. Що таке формалізація задачі?
а) процес із змістової постановки задачі побудувати
математичну модель;
б) поділ на класи множини задач дослідження операцій.
8. Які з перелічених методів належить до лінійного програмування:
а) симплекс-метод;
б) метод множників Лагранжа;
в) класичний метод визначення умовного екстремуму;
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г) метод оберненої матриці.
д) правильні відповіді: 1); 4)
9. Квадратичне програмування відноситься до:
а) лінійного програмування;
б) нелінійного програмування;
в) стратегічного програмування;
г) правильні відповіді: 1); 3).
10. Чи правильне твердження “позіном – це функція,
представлена у вигляді добутку компонентів вектора у степенях”:
а) правильне;
б) не правильне;

яка

ВАРІАНТ 42
1. Хто розробив в перше симплекс-метод:
а) Р. Гоморі;
б) Г. Данціг;
в) Зойтендейк;
г) Правильні відповіді: 2); 3).
2. До чисельних методів нелінійної оптимізації відносяться:
а) градієнтні методи;
б) прямі методи пошуку;
в) методи можливих напрямів;
г) метод множників Лагранжа.
3. За допомогою якої системи в Excel можна знайти оптимальне
значення?
а) майстер підстановок;
б) пакет аналізу;
в) пошук рішення.
4. Звіт про рішення в Excel складається з трьох таблиць, розташуйте їх
по черзі:
а) таблиця, в якій наводяться значення вхідних змінних,
отримані в результаті задачі;
б) таблиця, у якій наведено дані про цільову функцію;
в) таблиця, яка показує результати оптимального розв’язання
для обмежень;
5. Функція CONSTR знаходить:
а) максимум та мінімум функцій кількох змінних;
б) максимум функції кількох змінних;
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в) мінімум функції кількох змінних
6. Функція bintprog () - вирішує задачі, де рівняння має такий вигляд:
A X  b
а) min f   X при цьому
,
X
Aeq  X  beq
б)

min f   X при цьому
X

в)

min f   X при цьому
X

A X  b
Aeq  X  beq

A X  b
Aeq  X  beq

,

,

7. x = bintprog(f, A, b,Aeq, beq, x 0, options):
а) мінімізує функцію з опціями, які задані у структурі options;
б) повертає fval, значення цільової функції;
в) повертає структуру output, яка містить інформацію про
оптимізацію.
8. З’єднайте:
1. f

а) Стартові значення для алгоритму

2. A

б) Матриця, яка містить коефіцієнти
лінійних рівнянь Aeq  X  beq

3. b

в) Структура, яка містить опції для алгоритму

4. Aeq

г) Матриця, яка містить коефіцієнти
лінійних нерівностей A  X  b

5. beq

д) Вектор, що містить обмеження лінійних рівнянь

6. X 0

е) Вектор, який містить коефіцієнти лінійної цільової
функції

7. options

ж) Вектор, що відповідає правій частині нерівності
лінійних обмежень

обмежень

обмежень

9. Як в алгоритмі output визначається причина закінчення алгоритму:
а) iterations
б) time
в) message
10. MaxNodes – це:
а) максимальна кількість ітерацій на певному вузлі;
б) максимальна кількість вузлів, які пройде алгоритм;
в) максимальна кількість часу в секундах, протягом яких
виконується алгоритм.
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