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BUL PROQRAMLAŞDIRMASI MƏSƏLƏSİNDƏ FUNKSİONALA GÖRƏ ZƏMANƏTLİ 

SUBOPTİMAL HƏLLİN TAPILMASI ALQORİTMİ 

 
Bul proqramlaşdırması məsələsi üçün funksionala görə mümkün həll, zəmanətli həll və zəmanətli suboptimal həll 

anlayışları verilmişdir. Funksional əmsallarının verilmiş intervallar daxilində minimal artırılıb-azaldılması hesabına 

onun qiymətinin verilmiş ədəddən az olmamasına zəmanət verən həllin tapılması alqoritmi işlənilmişdir. Bu üsul 

vasitəsilə bir ədədi misal həll edilmişdir. 

Açar sözlər: Bul proqramlaşdırması məsələsində funksionala görə zəmanətli həll və zəmanətli suboptimal həll, 

qeyri-xətti çox kriteriyalı Bul proqramlaşdırması məsələsi, eksperiment 
 

1. Giriş: Aşağıdakı kimi Bul proqramlaşdırması məsələsinə baxaq: 

∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗   → 𝑚𝑎𝑥,

𝑛

𝑗=1

                                                                           (1.1) 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗   ≤  𝑏𝑖,     (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),

𝑛

𝑗=1

                                                            (1.2) 

𝑥𝑗 = 0 ∨ 1,    (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅).                                                                 (1.3) 

Burada 𝑐𝑗 > 0,   𝑎𝑖𝑗  ≥ 0, 𝑏𝑖 > 0   (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ;  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ) verilmiş tam ədədlərdir. Bu işdə təklif 

olunmuş üsulun praktiki əhəmiyyətini aydınlaşdırmaq məqsədi ilə (1.1)-(1.3) məsələsinə bir iqtisadi 

interpretasiya verək. Tutaq ki, verilmiş 𝑛 dənə layihələrdən (tədbirlərdən və s.) reallaşdırmaq üçün 

bəziləri seçilməli və ya seçilməməlidir. Əgər müəyyən  𝑗-ci ( 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) layihə (tədbir və s.) 

reallaşdırmaq üçün seçilərsə, 𝑐𝑗(𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)  miqdarda gəlir (mənfəət, qazanc, effekt və s .) əldə 

olunar. Lakin bu layihələrin (tədbirlərin və s.) reallaşdırılması üçün 𝑏𝑖(𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) miqdarda resurs 

(xammal, kapital və s.) ayrılmalıdır. Digər tərəfdən, 𝑗-ci ( 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) layihənin (tədbirin və s.) 

reallaşdırılması üçün uyğun olaraq hər bir 𝑖-ci  𝑏𝑖(𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) miqdarda resursdan 𝑎𝑖𝑗(𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ;  𝑗 =

1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ) miqdarda sərf olunmalıdır. 

Təbii olaraq elə layihələrin (tədbirlərin və s.) reallaşdırılması lazımdır ki, onlara çəkilən 

ümumi xərc uyğun olaraq ayrilmiş 𝑏𝑖(𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ )  resursundan (xammalından və s.) cox olmasın və 

bu zaman əldə olunan gəlir (qazanc, mənfəət, effekt və s.) maksimal olsun. Aydındır ki, aşağıdakı 

kimi 𝑥𝑗(𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) məchullarını qəbul etməklə bu məsələnin  riyazi modeli (1.1)-(1.3) şəklində olar: 

𝑥𝑗 = {
1,     ə𝑔ə𝑟 𝑗 − 𝑐𝑖 𝑙𝑎𝑦𝑖ℎə 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑎ş𝑎𝑟𝑠𝑎,
0 ,      ə𝑘𝑠 ℎ𝑎𝑙𝑑𝑎                                      

         (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅). 

Qeyd edək ki, (1.1)-(1.3) məsələsi məlum Bul Proqramlaşdırması məsələsidir və onun optimal 

həllinin və ya suboptimal (təqribi) həllinin tapılması üçün kifayət qədər üsullar işlənilmişdir [1-8]. 

Lakin (1.1)-(1.3) məsələsi NP-tam sinifdən, yəni, “çətin həll olunan” məsələlər sinfindən 

olduğundan, məchulların 𝑛 sayı böyük olduqda onun optimal həllinin real zaman müddətində 

tapılması mümkün deyil. Buna görə də, müxtəlif müəlliflər bu məsələnin suboptimal (təqribi) 

həllərinin tapılması üçün müxtəlif növ alqoritmlər işləmişlər [8-11].  
Qeyd edək ki, bu işlərdə tamədədli proqramlaşdırma məsələlərinin müxtəlif sinifləri üçün 

suboptimal həllin qurulması alqoritmləri işlənilmişdir. Bu işdə isə yeni modelə baxılır və bu model 

həmin işlərin heç birisində yoxdur. Bizim yeniliyimiz ondan ibarətdir ki, funksional əmsallarının 

artırılib- azaldılması hesabına onun qiymətinin əvvəlcədən verilmiş ədəddən kiçik olmamasına 

zəmanət verən həllin qurulması alqoritmini işləmişik. 
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Tutaq ki, (1.1)-(1.3) məsələsi müəyyən bir üsulla həll olunaraq (1.1) funksiyasının maksimal, 

yaxud təqribi qiyməti tapılmışdır. Fərz edək ki, sifarişci bu qiymətdən (gəlirdən, mənfəətdən və s.) 

müəyyən qədər artıq gəlir əldə etmək istəyir. Aydındır ki, bu zaman bütün parametrləri, yəni, 𝑐𝑗    və 

  𝑎𝑖𝑗(𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ;  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ) parametrlərini sabit saxlamaqla, ayrılmış 𝑏𝑖(𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) vəsaitlərini uyğun 

olaraq müəyyən qədər (minimal) artırmaq lazımdır. Bu məsələ müxtəlif modellər şəkilində [12-15 

və s.] işlərində baxılıb və həll olunub.   

Bu işdə isə çəkiləsi 𝑎𝑖𝑗(𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ;  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ) xərcləri və ayrılmış  𝑏𝑖(𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) resurslarını 

sabit saxlamaqla, 𝑐𝑗   (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) gəlirlərini verilmiş intervallar daxilində elə minimal artırılıb-

azaldılması məsələsinə baxılır ki, yekunda alınmış həllin (1.1) funksiyasına verdiyi qiymətin 

sifarişcinin təklif etdiyi qiymətdən az olmamasına zəmanət verilsin. 

2. Məsələnin qoyuluşu. Tutaq ki (1.1)-(1.3) məsələsinin hər hansı 𝑋∗ = (𝑥1
∗, 𝑥2

∗, … , 𝑥𝑛
∗ )  

optimal həlli və ya 𝑋𝑠 = (𝑥1
𝑠, 𝑥2

𝑠 , … , 𝑥𝑛
𝑠 ) suboptimal həlli müəyyən üsul vasitəsilə tapılıb. Bu zaman 

(1.1) funksiyasının 𝑓∗ optimal və ya 𝑓𝑠 suboptimal (təqribi) qiyməti uyğun olaraq aşağıdakı kimi 

olar: 

𝑓∗ = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
∗

𝑛

𝑗=1

   ;     𝑓𝑠 = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
𝑠

𝑛

𝑗=1

 

Fərz edək ki, elə 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) həlli tapmaq istəyirik ki, bu həllin (1.1) funksiyasına 

verdiyi maksimal və yaxud təqribi qiymət uyğun olaraq 𝑓∗ + ∆∗ və ya 𝑓𝑠 + ∆𝑠 ədədindən az 

olmasın. Xüsusi halda   ∆∗= [𝑓∗ ∙
𝑝

100
]   və ya ∆𝑠= [𝑓𝑠 ∙

𝑝

100
]  qəbul etmək olar. Burada 𝑝  kəmiyyəti 

𝑓∗  və ya 𝑓𝑠-in qeyd olunmuş faizidir və  [𝑧] – işarəsi isə 𝑧  ədədinin tam hissəsini göstərir. Bu hal o 

zaman mümükün olar ki,   𝑎𝑖𝑗  və 𝑏𝑖(𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ;  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ) kəmiyyətlərini sabit saxlamaqla 𝑐𝑗(𝑗 =

1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)  kəmiyyətləri verilmiş [𝛼𝑗 , 𝛽𝑗] (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)  intervallarında minimal artırılıb-azaldılsın 

Beləliklə biz aşağıdakı riyazi modeli alırıq: 

∑(𝑐𝑗 + 𝛿𝑗)𝑥𝑗   → 𝑚𝑎𝑥,

𝑛

𝑗=1

                                                                (2.1) 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗   ≤  𝑏𝑖,      (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),

𝑛

𝑗=1

                                                          (2.2) 

𝛼𝑗 ≤ 𝛿𝑗 ≤ 𝛽𝑗, (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅),                                                          (2.3)  

𝑥𝑗 = 0 ∨ 1,    (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅).                                                               (2.4) 

Burada 𝑐𝑗 > 0, 𝑎𝑖𝑗  ≥ 0, 𝑏𝑖 > 0, 𝛼𝑗 ≤ 0, 𝛽𝑗  ≥ 0  (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ;  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ ) verilmiş tam 

ədədlərdir. Qeyd edək ki, bu məsələnin həlli dedikdə elə minimal 𝛿𝑗-lərin (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) və 𝑋∗ =
(𝑥1

∗, 𝑥2
∗, … , 𝑥𝑛

∗ )  vektorunun tapılması nəzərdə tutulur ki, (2.2)-(2.4) şərtlərini ödəməklə (2.1) 

funksiyası maksimal qiymət alsın. Digər tərəfdən 𝛿𝑗 < 0 olarsa, uyğun 𝑐𝑗  kəmiyyəti 𝛿𝑗  qədər 

azaldılmalıdır, 𝛿𝑗 > 0 olarsa uyğun 𝑐𝑗   kəmiyyəti 𝛿𝑗  qədər artırılmalıdır, 𝛿𝑗 = 0 olarsa uyğun 𝑐𝑗   

kəmiyyətinin qiyməti dəyişmir. 

Məsələnin qoyuluşu bölümündə qeyd olunduğu kimi (2.1) funksiyasının qiymətinin qeyd 

olunmuş 𝑓∗ + ∆∗ və ya 𝑓𝑠 + ∆𝑠 kəmiyyətindən az olmamasına zəmanət verən 𝑋𝑧 =
(𝑥1

𝑧 , 𝑥2
𝑧 , … , 𝑥𝑛

𝑧) həllinin və ya 𝑋𝑠 = (𝑥1
𝑠 , 𝑥2

𝑠 , … , 𝑥𝑛
𝑠 ) suboptimal həllinin tapılması modeli aşağıdakı 

kimi olar: 

𝛿𝑗 → 𝑚𝑖𝑛, (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅).                                                               (2.5)  

∑(𝑐𝑗 + 𝛿𝑗)𝑥𝑗  

𝑛

𝑗=1

≥ 𝑓∗ + ∆∗,                                                                 (2.6) 
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∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗   ≤  𝑏𝑖,      (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),

𝑛

𝑗=1

                                                            (2.7) 

𝛼𝑗 ≤ 𝛿𝑗 ≤ 𝛽𝑗 ,    (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅).                                                               (2.8)  

𝑥𝑗 = 0 ⋁1,    (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅).                                                                  (2.9) 

Qeyd etmək lazımdır ki, (2.5)-(2.9) məsələsi qeyri xətti ((2.6) məhdudiyyətinə bax) çox 

kriteriyalı Bul proqramlaşdırması məsələsidir. Təbiidir ki, bu məsələ də NP-tam sinfinə daxildir. 

3. Üsulun nəzəri əsaslandırılması. Qeyd edək ki, bu [15] işində çanta məsələsi üçün 

funksionala görə zəmanətli həll və zəmanətli suboptimal həll anlayışları ilk dəfə olaraq bizim 

tərəfimizdən verilib. Bu işdə isə həmin anlayışlar daha geniş sinif olan Bul proqramlaşdırması 

məsələsi halına genişləndirilmişdir. Əvvəlcə həmin işə əsaslanaraq bəzi anlayışları verək. 

Tərif 3.1. Qeyd olunmuş 𝛿𝑗(𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) kəmiyyətləri üçün (2.6)-(2.9) şərtlərini ödəyən hər bir 

𝑛  ölçülü 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) vektoruna (2.5)-(2.9) məsələsinin mümkün həlli deyəcəyik. 

Tərif 3.2. 𝛿𝑗(𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) kəmiyyətlərinə minimal qiymət verən 𝑋∗ = (𝑥1
∗, 𝑥2

∗, … , 𝑥𝑛
∗ )  mümkün 

həllinə (2.5)-(2.9) məsələsinin funksionala görə zəmanətli həlli deyəcəyik. 

Qeyd etmək lazımdır ki, (2.5)-(2.9) məsələsi NP-tam sinifdən olduğundan, böyük ölçülü 

məsələlər üçün onun optimal həllinin tapılması real zaman daxilində mümkün deyil. Ona görə də, 

belə məsələlərin zəmanətli suboptimal (təqribi) həllinin tapılması təlabatı meydana çıxır. Bu 

məqsədlə aşağıdakı tərifidə verək. 

Tərif 3.2. 𝛿𝑗(𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) kəmiyyətlərinə mümkün qədər kiçik qiymət verən 𝑋𝑠 =
(𝑥1

𝑠, 𝑥2
𝑠 , … , 𝑥𝑛

𝑠) mümkün həllinə (2.5)-(2.9) məsələsinin funksionala görə zəmanətli suboptimal həlli 

deyəcəyik. 

Fərz edək ki, (1.1)-(1.3) məsələsinin müəyyən 𝑋𝑠 = (𝑥1
𝑠 , 𝑥2

𝑠 , … , 𝑥𝑛
𝑠) suboptimal həlli hər 

hansı üsul vasitəsilə tapılıb. Bu zaman (1.1) funksiyasının   𝑓𝑠 qiyməti 

𝑓𝑠 = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
𝑠

𝑛

𝑗=1

 

olar. Onda, ∆𝑠= [𝑓𝑠 ∙
𝑝

100
]  ədədini hesablaya bilərik. Burada, 𝑝 − qeyd olunmuş faizi, [𝑧] − işarəsi 

isə  𝑧  ədədinin tam hissəsini göstərir. 

Biz [𝛼𝑗  , 𝛽𝑗] (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) intervallarında 𝛿𝑗(𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) kəmiyyətlərinin elə qiymətlərini tapmağa 

imkan verən 𝑋𝑠 = (𝑥1
𝑠, 𝑥2

𝑠 , … , 𝑥𝑛
𝑠 )   həllini qurmalıyıq ki, (2.7)-(2.9) şərtləri ilə yanaşı (2.6) 

münasibəti də ödənilsin, başqa sözlə, (2.5)-(2.9) məsələsinin funksionala görə zəmanətli suboptimal 

həllini tapmalıyıq. Bu həllin tapılması prosesini dixotomiya (yarıya bölmə) prinsipinə əsaslanaraq 

aşağıdakı kimi yerinə yetirə bilərik. 

Biz 𝛿𝑗  (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) kəmiyyətlərini minimallaşdırmaq istədiyimizdən, başlanğıcda 𝛿𝑗 =

𝛼𝑗(𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) qəbul etməliyik. Bu zaman verilmiş 𝑐𝑗(𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) kəmiyyətlərini yadda saxlamaq 

məqsədi ilə 𝑐𝑗
′  ≔ 𝑐𝑗(𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) qəbul edək. Bundan sonra (1.1)-(1.3) məsələsində 𝑐𝑗 = 𝑐𝑗

′  +

𝛿𝑗  (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) yazmaqla   𝑋0 = (𝑥1
0, 𝑥2

0, … , 𝑥𝑛
0)  suboptimal həllini hər hansı məlum üsullardan biri 

ilə tapırıq. Bu zaman (1.1) funksiyasının 𝑓0 qiyməti  

𝑓0 = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
0

𝑛

𝑗=1

 

olar. Aydındır ki, başlanğıcda 𝛿𝑗  (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)  parametrləri mənfi olduğundan, 𝑓0 <  𝑓𝑠 +  ∆𝑠 

olacaqdır. Dixotomiya prinsipinə əsaslanaraq, yeni (1.1)-(1.3) tipli məsələni qurmaq üçün 𝛿𝑗 =
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𝛼𝑗+𝛽𝑗

2
   (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) qəbul edərək yeni 𝑐𝑗 = 𝑐𝑗

′  + 𝛿𝑗(𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) əmsallarını təyin edək. Bundan sonra 

(1.1)-(1.3) məsələsinin   𝑋1 = (𝑥1
1, 𝑥2

1, … , 𝑥𝑛
1)  suboptimal həllini və (1.1) funksiyasının  

𝑓1 = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
1

𝑛

𝑗=1

 

qiymətini tapaq. Alınmış 𝑓1 qiyməti üçün iki hal mümkündür: birinci hall 𝑓1 <  𝑓𝑠 + ∆𝑠; ikinci 

hall isə 𝑓1 ≥  𝑓𝑠 +  ∆𝑠olar. 

Birinci halda 𝛼𝑗 ∶= 𝛿𝑗   və 𝛿𝑗: =
𝛼𝑗+𝛽𝑗

2
 (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) qəbul etməliyik. Bundan sonra 𝑐𝑗 = 𝑐𝑗

′  +

𝛿𝑗(𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) yazıb alınmış yeni (1.1)-(1.3) məsələsinin  𝑋2 = (𝑥1
2, 𝑥2

2, … , 𝑥𝑛
2)  suboptimal həllini 

tapıb, (1.1) funksiyasının  

𝑓2 = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
2

𝑛

𝑗=1

                                                                        (3.1) 

qiymətini hesablayırıq.  

Ikinci hal qarşıya çıxarsa, yəni, 𝑓1 ≥  𝑓𝑠 +  ∆𝑠 olarsa, onda, 𝑋𝑠 ∶=  𝑋1  və 𝛿�̅� ∶=

 𝛿𝑗   (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) kəmiyyətlərini yadda saxlayıb 𝛽𝑗 ∶= 𝛿𝑗   və 𝛿𝑗: =
𝛼𝑗+𝛽𝑗

2
   (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) qəbul etməklə 

(1.1) funksiyasının cari 𝑐𝑗 = 𝑐𝑗
′  + 𝛿𝑗  (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) əmsallarını hesablayırıq. Burada məqsədimiz 

𝛿𝑗 , (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) kəmiyyətlərini verilmiş [𝛼𝑗, 𝛽𝑗] (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) intervallarında minimallaşdırmaqdır. 

Aldığımız cari (1.1)-(1.3) məsələsinin 𝑋2 = (𝑥1
2, 𝑥2

2, … , 𝑥𝑛
2) suboptimal həllini və (1.1) 

funksiyasının uyğun 

𝑓2 = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
2

𝑛

𝑗=1

                                                                     (3.2) 

qiymətini hesablayırıq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, (3.1) və (3.2) münasibətlərində tapılan 𝑓2 ədədləri müxtəlif 𝛿𝑗 ,

(𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) ədədləri üçün təyin olunduğundan fərqlidirlər, çünki, (3.1) və (3.2) münasibətləri eyni 

zamanda ödənilə bilməz. Başqa sözlə, yuxarıda qeyd etdiyimiz iki haldan yalnız biri mümkündür. 

𝑓2 ədədini hesabladıqdan sonra, yenə də yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, iki hal mümkündür, 

ya 𝑓2 < 𝑓𝑠 +  ∆𝑠 ya da 𝑓2 ≥ 𝑓𝑠 +  ∆𝑠 olmalıdır. [𝛼𝑗 , 𝛽𝑗] (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) intervallarının yarıya bölünməsi 

ilə (1.1)-(1.3) məsələsinin qurulması və onun suboptimal həllinin tapılması yuxarıdakı qayda ilə 

təkrarlanır. Hesablama prosesi o zaman başa çatır ki, cari 𝛽𝑗 − 𝛼𝑗  ≤ 1, (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) olsun. Çünki, bu 

zaman 𝛿𝑗 =  𝛼𝑗 , (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) alınar və 𝛿𝑗 , (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) kəmiyyətlərinin kiçildilməsi mümkün olmaz.  

Ümumiyyətlə desək, hesablama prosesi elə 𝑘-cı addıma qədər davam etdirilir ki, ya 𝑓𝑘 <
 𝑓𝑠 +  ∆𝑠 ya da 𝑓𝑘 ≥  𝑓𝑠 +  ∆𝑠 münasibətlərindən aslı olmayaraq 𝛽𝑗 −  𝛼𝑗  ≤ 1 , (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) olsun. 

Xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda yazdığımız funksionala görə zəmanətli 

suboptimal həll qurma prosesində müəyyən   𝑙-ci addımda 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘 üçün 𝑓𝑙 ≥  𝑓𝑠 +  ∆𝑠 olarsa, 

onda 𝑋𝑠 ∶=  𝑋𝑙  və 𝛿�̅� ∶=  𝛿𝑗  (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) qəbul edib yadda saxlanılmalıdır. Bu zaman (1.1) 

funksiyasının əmsalları 𝑐𝑗 = 𝑐𝑗
′  + 𝛿𝑗  (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅)  olacaqdır. Buradan isə (1.1) funksionalının 

əmsallarının hansının artırılıb və ya azaldılmalı olması görünəcəkdir.  

Sonuncu dəfə yadda saxlanılan 𝑋𝑠 = (𝑥1
𝑠 , 𝑥2

𝑠, … , 𝑥𝑛
𝑠) həlli (1.1)-(1.3) məsələsinin funksionala 

görə zəmanətli suboptimal həlli olar. 

4. Hesablama eksperimenti. Yuxarıda təklif etdiyimiz üsulun köməyi ilə bir məsələ həll 

edək. Bu məsələ [16] işində verilmiş test məsələsidir və orada yalnız (4.1)-(4.4) məsələsinə 

baxılmışdır. 
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f(x) = x1 + 4x2 + 6x3 + 8x4 + 3x5 + 2x6 + 4x7 + 5x8  → max                           (4.1) 

6x1 + 2x2 + 6x3 + 4x4 + 9x5 + 3x6 + 5x7 + 1x8 ≤ 24,                                     (4.2) 

2x1 + 8x2 + 5x3 + 6x4 + 3x5 + 2x6 + 6x7 + 7x8 ≤ 30,                                     (4.3) 

xj = 0 ⋁ 1,        j =  1,8̅̅ ̅̅                                                                                     (4.4) 

−3 ≤ δ1  ≤ 5;   −2 ≤ δ2 ≤ 6;  −4 ≤ δ3 ≤ 2;  −4 ≤ δ4 ≤ 0;                                              
                 −2 ≤ δ5 ≤ 9; −3 ≤ δ6 ≤ 7;  0 ≤ δ7 ≤ 5; −4 ≤ δ8 ≤ 1;                                       (4.5) 

Burada (4.5) şərtləri (2.3) şərtlərinə uyğundur.(4.1)-(4.4) məsələsinin [8] işində verilmiş üsul 

ilə suboptimal həllini və (4.1) funksiyasının uyğun qiymətini tapaq. Onda,   X0 =
 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1) və uyğun olaraq f s = f s(X0) = 25 alarıq.  

Tutaq ki, f(X0) = 25  ədədini 20 % artırmaq lazımdır, yəni,  𝑝 = 20  qəbul etməliyik. Onda 

∆s= 25 ∙
20

100
= 5 alarıq. Onda (4.1) funksiyasının əmsallarını elə dəyişməliyik ki, onun qiyməti 

f s(X0) + ∆s= 25 + 5 = 30 ədədindən kiçik olmasın. İşdə təqdim olunmuş üsulun mahiyyətinə 

əsasən ilkin mərhələdə biz (4.1) funsionalının verilmiş 𝑐𝑗  əmsallarını yadda saxlamalıyıq, yəni, 

𝑐𝑗
′  =  𝑐𝑗, j =  1,8̅̅ ̅̅  ) . Bundan sonra dixotomiya prinsipinin tətbiqi üçün ilkin mərhələdə δj ∶= αj,

(j = 1,8̅̅ ̅̅  ) yazıb (4.1) funksionalının əmsallarını 𝑐𝑗 ∶= 𝑐𝑗
′  + 𝛿𝑗 , j = 1,8̅̅ ̅̅  ) qəbul edərək alınan (4.1)-

(4.4) məsələsinin [8] işində verilmiş üsul ilə suboptimal həllini və (4.1) funksiyasının uyğun 

qiymətini tapaq. Aydındır ki, bu həll 𝑓𝑠 +  ∆𝑠 ədədindən kiçik olacaq, çünki, burada αj, (j =  1,8̅̅ ̅̅  ) 

kəmiyyətləri mənfi ədədlərdir.  

Növbəti addımda biz 𝛿𝑗: =
𝛼𝑗+𝛽𝑗

2
 (𝑗 = 1,8̅̅ ̅̅ ) və 𝑐𝑗 ∶= 𝑐𝑗

′  + 𝛿𝑗 , (j =  1,8̅̅ ̅̅  ) qəbul etməklə (4.1) 

funksionalı və 𝛿𝑗 , (j =  1,8̅̅ ̅̅  ) parametrlərinin dəyişmə intervalları aşağıdakı kimi olar. 

f(x) = 2x1 + 6x2 + 5x3 + 6x4 + 6x5 + 4x6 + 6x7 + 3x8  → max                          (4.6) 

                   −3 ≤ δ1  ≤ 5; −2 ≤ δ2 ≤ 6; −4 ≤ δ3 ≤ 2; −4 ≤ δ4 ≤ 0; −2 ≤ δ5 ≤ 9; −3 ≤ δ6 ≤
7;  0 ≤ δ7 ≤ 5; −4 ≤ δ8 ≤ 1;   

Yeni 𝛿𝑗 , (j =  1,8̅̅ ̅̅  ) parametrlərini 𝛿𝑗: =
𝛼𝑗+𝛽𝑗

2
 (𝑗 = 1,8̅̅ ̅̅ )  düsturu ilə hesablasaq 𝛿1 = 1,  𝛿2 =

2,  𝛿3 = −1,  𝛿4 = −2,  𝛿5 = 3,  𝛿6 = 2,   𝛿7 = 2,  𝛿8 = −2 alarıq. 

Alınmış (4.6), (4.2)-(4.4) məsələsinin suboptimal həllini və (4.6) funksiyasının uyğun 

qiymətini tapaq. Onda   X1 = ( 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0) və uyğun olaraq f s(X1) = 27 alarıq. Burada 

 f s(X1) <  𝑓𝑠 +  ∆𝑠  = 30    olduqundan növbəti addımda 𝛼𝑗 ∶=  𝛿𝑗 ,  𝛿𝑗: =
𝛼𝑗+𝛽𝑗

2
  və 𝑐𝑗 = 𝑐𝑗

′  + 𝛿𝑗 ,

j = 1,8̅̅ ̅̅  ) qəbul etməklə (4.1) funsionalı, uyğun intervallar və 𝛿𝑗 , (j =  1,8̅̅ ̅̅  ) parametrlərinin yeni 

qiymətləri aşağıdakı kimi olar. 

f(x) = 4x1 + 8x2 + 6x3 + 7x4 + 9x5 + 6x6 + 7x7 + 4x8  → max                    (4.7) 

1 ≤ δ1  ≤ 5;  2 ≤ δ2 ≤ 6;  −1 ≤ δ3 ≤ 2;  −2 ≤ δ4 ≤ 0;  3 ≤ δ5 ≤ 9;  2 ≤ δ6 ≤ 7;  2 ≤ δ7

≤ 5; −2 ≤ δ8 ≤ 1 

𝛿1 = 3,  𝛿2 = 4,  𝛿3 = 0,  𝛿4 = −1,  𝛿5 = 5,  𝛿6 = 4, 𝛿7 = 3,  𝛿8 = −1 . 

Alınmış (4.7), (4.2)-(4.4) məsələsinin suboptimal həllini və (4.7) funksiyasının uyğun 

qiymətini tapaq. Onda   X2 = ( 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0) və uyğun olaraq f s(X2) = 34 alarıq. 

Burada   f s(X2)  >  𝑓𝑠 +  ∆𝑠  =  30    olduqundan növbəti addımda 𝑋𝑠 ∶=  𝑋2  və 𝛿�̅� ∶=

 𝛿𝑗   (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) kəmiyyətlərini yadda saxlayıb, 𝛽𝑗 ∶= 𝛿𝑗   və 𝛿𝑗: =
𝛼𝑗+𝛽𝑗

2
 (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) qəbul etməklə (4.1) 

funksiyasının cari 𝑐𝑗 = 𝑐𝑗
′  + 𝛿𝑗    (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) əmsallarını taparıq. Bu zaman yuxarıdakılara uyğun 

olaraq alarıq: 

f(x) = 3x1 + 7x2 + 5x3 + 6x4 + 7x5 + 5x6 + 6x7 + 3x8  → max                 (4.8) 

1 ≤ δ1  ≤ 3;  2 ≤ δ2 ≤ 4; −1 ≤ δ3 ≤ 0; −2 ≤ δ4 ≤ −1;   3 ≤ δ5 ≤ 6;    2 ≤ δ6 ≤ 4;  2 ≤ δ7 ≤
3; −2 ≤ δ8 ≤ 1. 
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Yeni 𝛿𝑗  ,    (j =  1,8̅̅ ̅̅  ) paramertləri isə 𝛿1 = 2,  𝛿2 = 3,  𝛿3 = −1,  𝛿4 = −2,  𝛿5 = 4,  𝛿6 = 3, 

 𝛿7 = 2,  𝛿8 = −2  olar. 

Alınmış (4.8), (4.2)-(4.4) məsələsinin cari suboptimal   X3 = ( 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0) həllini və 

(4.8) funksiyasının uyğun qiyməti f s(X1) = 29 alarıq. Burada f s(X3)  <  𝑓𝑠 +  ∆𝑠  =

 30 olduqundan, növbəti addımda yuxarılara uyğun olaraq 𝛼𝑗 ∶=  𝛿𝑗 ,   𝛿𝑗: =
𝛼𝑗+𝛽𝑗

2
   və 𝑐𝑗 = 𝑐𝑗

′  +

𝛿𝑗 , (j =  1,8̅̅ ̅̅  ) qəbul etməklə  

f(x) = 3x1 + 7x2 + 5x3 + 6x4 + 8x5 + 5x6 + 6x7 + 3x8  → max                  (4.9) 

2 ≤ δ1  ≤ 3;  3 ≤ δ2 ≤ 4; −1 ≤ δ3 ≤ 0; −2 ≤ δ4 ≤ −1;  4 ≤ δ5 ≤ 6;  3 ≤ δ6 ≤ 4;  2 ≤ δ7 ≤
3; −2 ≤ δ8 ≤ −1  alarıq. 

Bu zaman 𝛿𝑗 , (j =  1,8̅̅ ̅̅  ) paramatrlərinin uyğun qiymətləri isə 𝛿1 = 2,  𝛿2 = 3,  𝛿3 = −1,  𝛿4 =

−2,  𝛿5 = 5,  𝛿6 = 3,  𝛿7 = 2,  𝛿8 = −2  olar. 

Alınmış (4.9), (4.2)-(4.4) məsələsinin suboptimal X4 = ( 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0)  həllini və (4.9) 

funksiyasının uyğun qiymətini f s(X4) = 32 alarıq. Burada f s(X4)  >  𝑓𝑠 +  ∆𝑠  =  30 olduqundan 

növbəti addımda 𝑋𝑠 ∶=  𝑋4  və 𝛿�̅� ∶=  𝛿𝑗  (𝑗 = 1,8̅̅ ̅̅ ) kəmiyyətlərini yadda saxlayıb, 𝛽𝑗 ∶= 𝛿𝑗   və 𝛿𝑗: =
𝛼𝑗+𝛽𝑗

2
 (𝑗 = 1,8̅̅ ̅̅ ) qəbul etməklə (4.1) funksiyasının cari 𝑐𝑗 = 𝑐𝑗

′  + 𝛿𝑗  (𝑗 = 1,8̅̅ ̅̅ ) əmsallarını 

hesablayırıq. Bu zaman aşağıdakı alınar 

f(x) = 3x1 + 7x2 + 5x3 + 6x4 + 7x5 + 5x6 + 6x7 + 3x8  → max                   (4.10) 

2 ≤ δ1  ≤ 2;  3 ≤ δ2 ≤ 3; −1 ≤ δ3 ≤ −1; −2 ≤ δ4 ≤ −2;  4 ≤ δ5 ≤ 5;   3 ≤ δ6 ≤ 3;  2 ≤ δ7 ≤
2; −2 ≤ δ8 ≤ −2 . 

Yeni 𝛿𝑗 , (j =  1,8̅̅ ̅̅  ) parametrləri isə 𝛿1 = 2,  𝛿2 = 3,  𝛿3 = −1,  𝛿4 = −2,  𝛿5 = 4,  𝛿6 = 3, 

 𝛿7 = 2,  𝛿8 = −2  olar. 

Nəhayət,  |βj − αj| ≤ 1, (𝑗 = 1,8̅̅ ̅̅ )  olduğundan həll prosesi başa çatar. Nəticədə (4.1) 

funksiyasının yeni əmsalları aşağıdakı kimi dəyişmişdir.  c1
′ = c1 + 2,  c2

′ = c2 + 3, c3
′ = c3 −

1, c4
′ =  c4 − 2 , c5

′ = c5 + 5, c6
′ = c6 + 3, c7

′ = c7 + 2, c8
′ = c8 − 2;  

Buradan görünür ki, verilmiş c1, c2,  c5 , c6  və c7 əmsallarını uyğun olaraq 2, 3, 5, 3 və 2 

vahid artırıb,  c3 , c4  və c8 əmsallarını isə uyğun olaraq 1, 2 və 2 vahid azaltmaqla funksionala görə 

zəmanətli suboptimal həlli tapmış oluruq. 

Bu zaman funksional əmsallarının orta artımı 

c′ = (∑ cj
′

8

j=1

) /n =
10

8
= 1.25 

olar. Yəni, zəmanətli suboptimal həllin tapılması üçün funksional əmsalları orta hesabla 1.25  vahid 

artır. 

5. Nəticə. Həll etdiyimiz [16] işindən götürülmüş test misalından bir daha aydın olur ki, 

təqdim olunan məsələdə funksional əmsallarından başqa yerdə qalan əmsalları sabit saxlamaqla 

(1.1) funksiyasının qiymətinin əvvəlcədən qeyd olunmuş qiymətdən kiçik olmamasına zəmanət 

verən həll qurulmuşdur. Bu zaman hansı əmsalların artırılması və hansılarının azaldılması müəyyən 

olunur. Bu isə praktikada çox əhəmiyyətlidir. 
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N.N. Mammadov 

An algorithm for constructing a guaranteed suboptimal solution with respect the functional  in a 

Boolean programming problem 

The concepts of an admissible solution, guaranteed and guaranteed suboptimal solution with respect to the 

functional in a Boolean programming problem are introduced. An algorithm for constructing a guaranteed suboptimal 

solution with respect to the functional for this problem is developed. Using the algorithm developed in this paper, one 

numerical example is solved. 

Keywords: in a Boolean programming problem guaranteed solution and guaranteed suboptimal solution with 

respect to the functional, non-linear multi-objective Boolean programming problem, experiment 

 

 

УДК 519.852.6 

Н.Н. Мамедов  

Алгоритм построения гарантированного субоптимального решения по функционалу в задаче Булевого 

программирования 

Введены понятия допустимого решения, гарантированного и гарантированного субоптимального 

решения по функционалу в задаче Булевого программирования. Разработан алгоритм построения 

гарантированного субоптимального решения по функционалу для этой задачи. С применением разработанного 

в данной работе алгоритма был решён один численный пример. 

Ключевые слова: в задаче Булевого программирования гарантированное решение и гарантированное 

субоптимальное решение по функционалу, нелинейная многокритериальная задача Булевого 

программирования, эксперимент 
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