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Algoritmul gândit de mine împarte problema in 2 subprobleme. Satisfacerea cererilor clienților și 

aprovizionarea depozitelor. Pentru rezolvarea acestor probleme algoritmul se folosește de 2 noi 

matrici(Pij, Pjk) create care etichetează drumurile în 4 feluri: foarte ieftine (0), ieftine(1), preț normal(2), 

scumpe (3). Calculele din spate sunt in felul următor: se calculeaza o medie a costurilor fixe și se adună cu 

media costurilor variabile. Dacă drumul ales are suma dintre  cele 2 costuri  

o sub 10% din media calculată atunci e etichetat cu 0 

o intre 10% si 30% are eticheta 1 

o intre 30% si 60% are eticheta 2 

o peste 60% are eticheta 3 

Codul: 

1) Pentru Fabrica – depozit (Pij) 

 

 

 



2) Pentru Depozit – Persoană (Pjk) 

 

 

 

Rezultat: 

 



 

Găsirea drumurilor de la depozit la persoană se face parcurgând lista de cereri și încercând să se 

găsească drumuri cat mai ieftine. Pentru diversitate, pachetele vor fi împărțite in grupuri de cate 100 si 

restul, atunci cand sunt mai mult de 2 drumuri ieftine ce pot să fie testate. Sunt stocate cele 2 posibilități 

de transport (daca exista) intr-o lista tridimensională pe baza căreia se vor calcula cererile depozitelor.  

Codul: 

 

 

 

 

 

 



Pentru simplitate, codul va alege întotdeauna prima soluție găsită dar codul poate fi îmbunătățit 

pentru a crea mai multe soluții. Odată ce avem lista de cereri, se crează transporturile de la fabrică la 

depozit luând in calcul restricția de a nu se depăși capacitatea de producție. 

Codul: 

 

 

 

Algoritmul are avantajul de a crea soluții valide, lucrând inițial cu nevoile clienților se știe 100% că 

acestea sunt îndeplinite iar cererile depozitelor nu vor fi mai mari decât necesar. În plus aprovizionarea 

depozitelor nu are vreo îmbunătățire care să intre in conflict cu capacitatea de producție. Acest algoritm 

reprezintă o bază solidă pe care, cu mici modificări, să se aplice un algoritm heuristic și să se identifice un 

cost și mai mic. 


