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ՀՏԴ 519.85 
Գծային ծրագրավորման խնդիրներ տարբեր Գծային ծրագրավորման խնդիրներ տարբեր Գծային ծրագրավորման խնդիրներ տարբեր Գծային ծրագրավորման խնդիրներ տարբեր     

բնագավառներումբնագավառներումբնագավառներումբնագավառներում 

Սուրեն Սուրեն Սուրեն Սուրեն Էքսուզյան Էքսուզյան Էքսուզյան Էքսուզյան     
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. լավարկման խնդիր, լավագույն հանքախառ-
նուրդի որոշման խնդիր, դիետայի խնդիր, արտադրության պլանավոր-
ման խնդիր, տրանսպորտային խնդիր, գյուղատնտեսական հողամասերի 
պլանավորման խնդիր, նպատակային ֆունկցիա 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Աշխատանքում դիտարկված է գծային ծրագրավորման մաթեմատի-
կական խնդիրը: Դիտարկված են գծային ծրագրավորման խնդրին բերվող 
տարբեր բնագավառների խնդիրներ:  

Աշխատանքը մեթոդական բնույթի է` նախատեսված գծային ծրագ-
րավորման խնդրի դասավանդման համար: 

Նույնիսկ շատ բարդ խնդիրներ բերվում են գծային ծրագրավորման 
խնդրի: Նման դեպքերում հիմնական դժվարությունն այն է, որ ստացվող 
գծային ծրագրավորման խնդրի սահմանափակումների և անհայտների 
քանակը կարող է շատ մեծ լինել: 

Գծային ծրագրավորման խնդիրը սահմանափակումներով լավարկ-
ման (օպտիմալացման) խնդիր է, որտեղ նպատակային ֆունկցիան 
(ֆունկցիաները) և բոլոր սահմանափակումներն անհայտներից ունեն 
գծային կախվածություն: Հայտնի են գծային ծրագրավորման խնդրի 
լուծման մի շարք մեթոդներ, որոնց անդրադառնում ենք ստորև: 

Ընդհանուր դրույթներ Ընդհանուր դրույթներ Ընդհանուր դրույթներ Ընդհանուր դրույթներ     

Մաթեմատիկական կամայական խնդիր կամ խնդրի լուծման մեթոդ 
կարևորվում է իր գործնական նշանակությամբ: Որքան տվյալ խնդիրը 
հաճախ է առաջանում տարբեր բնագավառներում, այնքան կարևոր են 
խնդրի դիտարկումն ու խնդրի լուծման մեթոդների մշակումը: Այդ իմաս-
տով կարևոր է դիտարկել տարբեր բնագավառների խնդիրներ, որոնք 
բերվում են դիտարկվող մաթեմատիկական խնդրին: 

Մյուս կողմից էլ մեթոդական տեսանկյունից նպատակահարմար է 
տվյալ խնդրի իմաստը պարզաբանել այդ խնդրին բերվող տարբեր բնա-
գավառներում առաջացող խնդիրների օրինակով: 

Աշխատանքում դիտարկված են գծային ծրագրավորման խնդրին 
բերվող տարբեր բնագավառների խնդիրներ: 
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«Լավարկում» ասելով` հասկանում ենք բոլոր հնարավոր տարբե-
րակներից լավագույն (օպտիմալ) տարբերակը գտնելու գործընթաց: 

Լավարկման խնդիրներում առկա են որոշակի թվով փոփոխական-
ներ (պարամետրեր): Այդ փոփոխականների քանակն անվանում են 
լավարկման խնդրի չափ: Լավարկման խնդիրներում պահանջվում է 
գտնել փոփոխականների արժեքների այնպիսի հավաքածու, որի դեպ-
քում տրված ֆունկցիան ընդունում է լավագույն (մեծագույն կամ փոքրա-
գույն) արժեք, կամ տրված մի քանի ֆունկցիաները ընդունում են լավա-
գույն արժեքներ: 

Այն ֆունկցիան, որի համար պահանջվում է գտնել լավագույն 
արժեք, անվանում են նպատակային ֆունկցիա կամ լավարկման հայ-
տանիշ: 

Լավարկման խնդիրները լինում են երկու հիմնական տիպի՝ անպայ-
ման լավարկման խնդիրներ և պայմանական լավարկման խնդիրներ:  

Անպայման լավարկման խնդիրներում տրված է որոշակի G տիրույթ 
և պահանջվում է գտնել այդ տիրույթից այնպիսի կետ, որտեղ նպատա-
կային ֆունկցիան ընդունում է օպտիմալ արժեք: 

Պայմանական լավարկման խնդիրներում տրված է որոշակի G 
տիրույթ և պահանջվում է գտնել այդ տիրույթից այնպիսի կետ, որը բա-
վարարում է տրված բոլոր սահմանափակումներին, և այդ կետում նպա-
տակային ֆունկցիան ընդունում է լավագույն արժեք: 

Սահմանափակումները կարող են տրված լինել հավասարումների 
համակարգի տեսքով, անհավասարությունների համակարգի տեսքով 
կամ հավասարումների և անհավասարությունների խառը համակարգի 
տեսքով: 

Օրինակ` սահմանափակումները կարող են տրված լինել հավասա-
րումների հետևյալ համակարգի տեսքով. 

TU"L", L$, … , LW� = 0U$L", L$, … , LW� = 0.		.		.U5L", L$, … , LW� = 0Y 
կամ անհավասարությունների հետևյալ համակարգի տեսքով. 

Z[\
[]U"L", L$, … , LW�≤ 0U$L", L$, … , LW�≤ 0.		.		.U5L", L$, … , LW�≤ 0

Y 
կամ հավասարումների և անհավասարությունների հետևյալ խառը 
համակարգի տեսքով. 
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Z[[
[\
[[[
] U"L", L$, … , LW� = 0U$L", L$, … , LW� = 0.		.		.U5L", L$, … , LW� = 0U5^"L", L$, … , LW�≤ 0U5^$L", L$, … , LW�≤ 0.		.		.U5^�L", L$, … , LW�≤ 0:

Y 

Մաթեմատիկական ծրագրավորման խնդիրները սահմանափակում-
ներով լավարկման խնդիրներն են:  

Մաթեմատիկական ծրագրավորման խնդիրները լինում են երկու 
տիպի՝ գծային ծրագրավորման խնդիրներ և ոչ գծային ծրագրավորման 
խնդիրներ: 

Գծային ծրագրավորման խնդիրներում նպատակային ֆունկցիան 
(ֆունկցիաները) և բոլոր սահմանափակումներն անհայտներից ունեն 
գծային կախվածություն:  

Ոչ գծային ծրագրավորման խնդիրներում նպատակային ֆունկցիան 
(գոնե մեկ նպատակային ֆունկցիա) կամ անհայտներից գոնե մեկ սահ-
մանափակում ունեն ոչ գծային կախվածություն:  

Հայտնի են գծային ծրագրավորման խնդրի լուծման մի շարք 
մեթոդներ: Դրանցից են որոնման, երկրաչափական, սիմպլեքս, էլիպ-
սոիդների և այլ մեթոդներ: 

Գծային ծրագրավորման խնդրի պլանների բազմությունը (սահմա-
նափակումներին բավարարող կետերի բազմությունը) նշանակենք D: Այն 
անվանում են գծային ծրագրավորման խնդրին համապատասխան 
բազմանիստ: Բազմանիստի գագաթները նշանակենք D0: Հայտնի է, որ 
եթե գծային ծրագրավորման խնդիրը D տիրույթում ունի լուծում, ապա 
այն ունի լուծում նաև D0-ի գագաթների վրա: Դա նշանակում է, որ եթե 
գծային ծրագրավորման խնդիրն ունի լուծում, ապա լուծումը կարելի է 
գտնել` դիտարկելով նպատակային ֆունկցիայի արժեքը D0-ի բոլոր 
գագաթների վրա: Լուծման այս մեթոդն անվանում են որոնման մեթոդ: 
Խնդրի լուծման այս մեթոդն արդյունավետ մեթոդ չէ: 

Գծային ծրագրավորման խնդրի լուծման մեթոդներից է սիմպլեքս 
մեթոդը, ըստ որի` ոչ թե ստուգվում են նպատակային ֆունկցիայի 
արժեքները D0-ի բոլոր գագաթների վրա, այլ ընտրվում է սկզբնական 
հենակետային պլան, և հաջորդ յուրաքանչյուր քայլում կատարվում է 
անցում այնպիսի պլանի, որի վրա նպատակային ֆունկցիայի արժեքը 
ավելի մոտ է լավագույն արժեքին: 
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Արդյունավետության առումով գծային ծրագրավորման խնդրի 
լուծման ավելի լավ մեթոդ է էլիպսոիդների մեթոդը: 

Խնդրի լուծման երկրաչափական մեթոդում կառուցվում է սահմա-
նափակումներին համապատասխան տիրույթը, և տիրույթից ընտրվում է 
այնպիսի կետ, որի վրա նպատակային ֆունկցիան ընդունում է իր 
լավագույն արժեքը: 

Գծային ծրագրավորման խնդրին բերվող խնդիրներ գործնականորեն 
առաջանում են բազմաթիվ բնագավառներում: 

Նույնիսկ շատ բարդ խնդիրներ բերվում են գծային ծրագրավորման 
խնդրի: Այս խնդիրների հիմնական դժվարությունն այն է, որ ստացվող 
գծային ծրագրավորման խնդրի սահմանափակումների և անհայտների 
թիվը կարող է շատ մեծ լինել: 

Դիտարկենք որոշ բնագավառներում առաջացող գծային ծրագրա-
վորման խնդիրներ: 

Գծային ծրագրավորման խնդիր սննդի կազմակերպման ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր սննդի կազմակերպման ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր սննդի կազմակերպման ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր սննդի կազմակերպման ոլորտում    
Հայտնի են n տեսակի սննդամթերքներ և նրանց մեջ պարունակվող 

սննդանյութերի m տեսակներ (վիտամիններ, սպիտակուցներ և այլն): 
Նշանակենք սննդանյութերի` մարդու օրգանիզմին անհրաժեշտ նվազա-
գույն քանակությունները համապատասխանաբար _",_$,… , _5,	 սննդա-
մթերքների մեկ միավորի գները՝	�",�$,… , �W, j-րդ (j=1,2,..,n) սննդամթերքի 
մեկ միավորում i-րդ (i=1,2,..,m) սննդանյութից պարունակվող քանակու-
թյունը՝ `Ma : 

Պահանջվում է այդ սննդամթերքից սննդակազմում օգտագործման 
համար ընտրել այնպիսի քանակություն, որի դեպքում մարդու օրգա-
նիզմը յուրաքանչյուր սննդանյութից ստանա գոնե նվազագույն քանակու-
թյուն, և այդ քանակությամբ սննդամթերքի գնման գումարային ծախսը 
կլինի փոքրագույն: 

Եթե օգտագործվող սննդամթերքի անհայտ քանակությունները նշա-
նակենք համապատասխանաբար b"b$…bW, ապա դիտարկվող խնդիրը 
կհանգի գծային ծրագրավորման հետևյալ խնդրին. գտնել b"b$…bW փո-
փոխականների այնպիսի արժեքներ, որոնք բավարարեն հետևյալ բոլոր 
սահմանափակումներին. 

T `""L" + `"$L$ +⋯+ `"WLW ≥ _"`$"L" + `$$L$ +⋯+ `$WLW ≥ _$……………………………………… . . .`5"L" + `5$L$ +⋯+ `5WLW ≥ _5
Y 

 

(1) 
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L" ≥ 0, L$ ≥ 0,…		LW ≥ 0		 2� 
 

այնպես, որ ծախսի հետևյալ նպատակային ֆունկցիան ունենա 
փոքրագույն արժեք. e"L" + e$L$ +⋯+ eWLW: (3) 

Այս խնդիրը հայտնի է որպես դիետայի խնդիր [2, 11-13]: 
 

Գծային ծրագրավորման խնդիր հանքարդյունաբերության ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր հանքարդյունաբերության ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր հանքարդյունաբերության ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր հանքարդյունաբերության ոլորտում    

Հայտնի են հանքանյութերի n տեսակներ, որոնց մեջ արտադրական 
տեսանկյունից կարևորվում են m տեսակի տարրեր: Նշանակենք j-րդ 
(j=1,2,..,n) հանքանյութի տեսակի մեկ միավորում i-րդ (i=1,2,..,m) տարրից 
պարունակվող քանակությունը` `Ma , j − րդ		j = 1,2, . . , n�, հանքանյութի 
մեկ միավորի արժեքը՝ ea:  

Պահանջվում է այդ հանքանյութերի տեսակներից ստանալ p 
քանակությամբ փոքրագույն արժեքով այնպիսի հանքախառնուրդ, որի 
մեջ		h − րդ		i = 1,2, . . , �� տարրի պարունակությունը լինի _M 
քանակությամբ: 

Եթե հանքախառնուրդում հանքանյութի տեսակներից պարունակ-
վող անհայտ քանակությունները նշանակենք համապատասխանաբար b",b$, … , bW, ապա դիտարկվող խնդիրը կհանգի գծային ծրագրավորման 
հետևյալ խնդրին. գտնել b", b$,… ,bW փոփոխականների այնպիսի արժեք-
ներ, որոնք բավարարեն հետևյալ բոլոր պայմանները L" + L$ +⋯+ LW = ( (4) 

 

T `""L" + `"$L$ +⋯+ `"WLW = _"`$"L" + `$$L$ +⋯+ `$WLW = _$……………………………………… . . .`5"L" + `5$L$ +⋯+ `5WLW = _5
Y 

 

(5) 

L" ≥ 0, L$ ≥ 0,… , LW ≥ 0 (6) 
այնպես, որ ծախսի հետևյալ նպատակային ֆունկցիան ունենա փոքրա-
գույն արժեք. e"L" + e$L$ +⋯+ eWLW (7) 

Այս խնդիրը հայտնի է որպես պահանջվող բաղադրությամբ լավա-
գույն հանքախառնուրդի որոշման խնդիր [1, 115-120]: 
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Գծային ծրագրավորման խնդիր արտադրության ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր արտադրության ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր արտադրության ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր արտադրության ոլորտում    

Արտադրության մեջ հնարավոր է արտադրել n արտադրատեսակ-
ներ, որոնց արտադրության համար օգտագործվում է m տեսակի պաշար 
(հումքի տեսակներ): Նշանակենք արտադրության մեջ պաշարի առկա 
քանակությունը համապատասխանաբար _",_,$… , _5, արտադրատեսակ-
ների` մեկ միավորի իրացումից ստացվող շահույթները` �", �$,… , �W, j-րդ 
(j=1,2,..,n), արտադրատեսակի մեկ միավորի արտադրության համար i-րդ 
(i=1,2,..,m) պաշարից օգտագործվոր քանակությունը՝ `Ma :  

Պահանջվում է ունեցած պաշարի սահմանում արտադրատեսակ-
ներից արտադրել այնպիսի քանակությամբ, որ արտադրանքի իրացումից 
ստացվող գումարային շահույթը լինի մեծագույն: 

Եթե արտադրատեսակների արտադրության անհայտ քանակու-
թյունները նշանակենք համապատասխանաբար b",b$,… ,bW, ապա 
դիտարկվող խնդիրը կհանգի գծային ծրագրավորման հետևյալ խնդրին. 
գտնել b",b$,… ,bW փոփոխականների այնպիսի արժեքներ, որոնք բավա-
րարեն հետևյալ բոլոր պայմանները 

T `""L" + `"$L$ +⋯+ `"WLW ≤ _"`$"L" + `$$L$ +⋯+ `$WLW ≤ _$……………………………………… . . .`5"L" + `5$L$ +⋯+ `5WLW ≤ _5
Y  (8) 

L" ≥ 0, L$ ≥ 0,… , LW ≥ 0						 (9) 

այնպես, որ շահույթի հետևյալ նպատակային ֆունկցիան ունենա 
մեծագույն արժեք. e"L" + e$L$ +⋯+ eWLW : (10) 

Այս խնդիրը հայտնի է որպես արտադրության պլանավորման 
խնդիր [2, 17-18]: 

ԳծայինԳծայինԳծայինԳծային    ծրագրավորմանծրագրավորմանծրագրավորմանծրագրավորման    խնդիրխնդիրխնդիրխնդիր    գյուղատնտեսությանգյուղատնտեսությանգյուղատնտեսությանգյուղատնտեսության    ոլորտումոլորտումոլորտումոլորտում    

Կան գյուղատնտեսական m քանակով հողամասեր, որոնք գտնվում 
են տարբեր բնակլիմայական գոտիներում և տարբերվում են իրենց 
բերքատվությամբ: Այդ հողամասերում հնարավոր է մշակել n տեսակի 
գյուղատնտեսական մշակաբույսեր: Նշանակենք հողամասերի մակերես-
ները համապատասխանաբար `",`$,… , `5, գյուղատնտեսական մշակա-
բույսերի համար նախատեսվող պլանները`	_",_$,… , _W, գյուղատնտեսա-
կան մշակաբույսերի` մեկ միավորից ստացվող շահույթները՝ �", �$, … , �W, 
i-րդ (i=1,2,..,m), հողամասում j-րդ (j=1,2,..,n) մշակաբույսի բերքատվու-
թյունը՝ `Ma :  
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Պահանջվում է որոշել հողամասերում գյուղատնտեսական մշակա-
բույսերի մշակման համար հողատարածքների այնպիսի մակերեսներ, 
որտեղ կկատարվի յուրաքանչյուր մշայաբույսի համար նախատեսված 
պլանը, և բոլոր հողամասերից կստացվի մեծագույն գումարային շահույթ:  

Եթե i-րդ (i=1,2,..,m) հողամասում j-րդ (j=1,2,..,n) գյուղատնտեսական 
մշակաբույսի մշակման համար նախատեսվող հողատարածքի անհայտ 
քանակությունը նշանակենք LMa , ապա դիտարկվող խնդիրը կհանգեցվի 
գծային ծրագրավորման հետևյալ խնդրին. գտնել LMa  (i=1,2,..,m; j=1,2,…,n) 
փոփոխականների այնպիսի արժեքներ, որոնք բավարարեն հետևյալ 
բոլոր պայմանները 

lLMaW
aR" = `M 	h = 1,�mmmmmm�		 (11) 

l`MaLMa5
MR" ≥ _a 	n = 1, ommmmm�		 (12) 

LMa ≥ 0		h = 1,�mmmmmm; 	n = 1, ommmmm�	 (13) 
այնպես, որ շահույթի հետևյալ նպատակային ֆունկցիան ունենա 
մեծագույն արժեք. 

leal`MaLMa 	5
MR"

W
aR" : (14) 

Այս խնդիրը հայտնի է որպես գյուղատնտեսական հողամասերի 
պլանավորման խնդիր [2, 16-17]: 

Գծային ծրագրավորման խնդիր տրանսպորտի ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր տրանսպորտի ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր տրանսպորտի ոլորտումԳծային ծրագրավորման խնդիր տրանսպորտի ոլորտում 

Կան m քանակի առաքման կետեր (պահեստներ), որոնցում կա միա-
տեսակ հումք համապատասխանաբար `", `$,… , `5	քանակություններով: 
Կան n քանակի սպառման կետեր (սպառողներ), որոնք ունեն հումքի 
սպառման պահանջարկ համապատասխանաբար _", _$, . . . _W քանակու-
թյուններով: Պահեստներում եղած հումքի գումարային քանակությունը 
հավասար է սպառողների կողմից պահանջվող հումքի գումարային 
քանակությանը: Հայտնի է յուրաքանչյուր i-րդ (i=1,2,…,m) պահեստից 
յուրաքանչյուր j-րդ (j=1,2,…n) սպառողին միավոր քանակությամբ հումքի 
տեղափոխման արժեքը՝	�Ma: 

Պահանջվում է պահեստներից սպառողներին հումք տեղափոխել 
այնպիսի քանակություններով, որ յուրաքանչյուր պահեստի ամբողջ 
հումքը առաքվի, յուրաքանչյուր սպառող ստանա հումք իր պահանջված 
քանակությամբ և հումքի տեղափոխման գումարային ծախսը լինի փոք-
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րագույն: Եթե i-րդ (i=1,2,…,m) պահեստից j-րդ (j=1,2,…n) սպառողին 
տեղափոխվող հումքի անհայտ քանակությունը նշանակենք bMa, ապա 
դիտարկվող խնդիրը կհանգի գծային ծրագրավորման հետևյալ խնդրին. 
գտնել bMa (i=1,2,…,m; j=1,2,…n) փոփոխականների այնպիսի արժեքներ, 
որոնք բավարարեն հետևյալ բոլոր սահմանափակումները 

lbMa = `M 	W
aR"  (15) 

lbMa = _a 	5
MR"  

 

(16) 

bMa ≥ 0	h = 1,�; n = 1, o )  (17) 

այնպես, որ տրանսպորտային գումարային ծախսի հետևյալ նպա-
տակային ֆունկցիան ունենա փոքրագույն արժեք. 

lWaR" l�MabMa		:5
MR"  (18) 

Այս խնդիրը հայտնի է որպես տրանսպորտային խնդիր [2, 15-16]: 
    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով` դիտարկելով հանքարդյունաբերության բնագավառում 
պահանջվող բաղադրությամբ լավագույն հանքախառնուրդի որոշման 
խնդիրը, սննդի կազմակերպման բնագավառում` դիետայի խնդիրը, ար-
տադրության բնագավառում` արտադրության պլանավորման խնդիրը, 
տրանսպորտի բնագավառում` տրանսպորտային խնդիրը, գյուղատնտե-
սության բնագավառում` գյուղատնտեսական հողամասերի պլանավոր-
ման խնդիրը` պարզում ենք, որ հնարավոր է ի մի բերել և ընդհանրացնել 
գծային ծրագրավորման մաթեմատիկական խնդրին հանգող (հանգեց-
վող) տարբեր բնագավառների խնդիրներ: 

    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Էքսուզյան Ս. Հ., Պահանջվող բաղադրությամբ օպտիմալ հան-
քախառնուրդի որոշման խնդիր, ՎՊՀ գիտական տեղեկագիր, 
Պրակ Բ, Երևան, 2018, 323 Էջ:    

2. Ашманов Ц. А., Линейное программирование, М., Наука, 1981, 
304 с. 
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    Сурен Эксузян Сурен Эксузян Сурен Эксузян Сурен Эксузян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: задача оптимизации, задача определения 
оптимальной минеральной смеси, задача диеты, задача планирования 
производства, транспортная задача, задача планирования сельскохозяйст-
венных земельных участков, целевая функция 

В работе рассмотрена математическая задача линейного программиро-
вания. Рассмотрены задачи разных областей, которые приводятся к задаче 
линейного программирования. В области добычи полезных ископаемых 
рассматривается задача определения оптимальной минеральной смеси с 
требуемым составом. В области организации общественного питания 
рассматривается задача диеты. В области производства рассматривается 
задача планирования производства. В области транспорта рассматривается 
транспортная задача. В области сельского хозяйства рассматривается задача 
планирования сельскохозяйственных земельных участков. 

Работа имеет методический характер, предусмотрена для преподава-
ния задачи линейного программирования.  

Даже очень сложные задачи приводятся к задаче линейного програм-
мирования. В таких случаях основная сложность состоит в том, что 
количество получаемых ограничений и неизвестных в задаче линейного 
программирования может быть очень большим. 

Задача линейного программирования является задачей оптимизации с 
ограничениями, где целевая функция (функции) и все ограничения имеют 
линейную зависимость от неизвестных. Существует ряд методов решения 
задачи линейного программирования: геометрический метод, симплекс 
метод, методы элипсоидов и другие. 
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Key wordsKey wordsKey wordsKey words: optimization problem, the problem of determining the optimal 
mixture, diet problem, production planning problem, transport problem, the 
problem of planning agricultural lands, target function 

In this work, the mathematical problem of linear programming is 
considered. Problems in different areas related to the problem of linear 
programming are considered. The problem of determining the optimal mix 
with the required composition is considered in the mining field. In the field of 
food organization, the problem of diet is considered. In the field of production, 
the problem of production planning is considered. The transport problem is 
considered in the field of transport. In the field of agriculture, the problem of 
agricultural land planning is considered. 

The work is of methodic nature and is designed for the teaching of linear 
programming problem. 

Even very complicated problems lead to linear programming problem. The 
main difficulty in such cases is that the number of known constraints of the 
resulting linear programming problem can be very large. 

The linear programming problem is an optimization problem with 
constraints, where the target function (functions) and all the constraints are 
linearly dependent on the unknown figure. A number of methods for solving 
the linear programming problem are known, such as search method, geometric 
method, simplex method, ellipsoid methods and other methods. 
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