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  Problema pusă în discuție este optimizarea transportului de la fabricanți spre clienți, 

cunoscând: 

• numărul de fabricanți (p) 

• numărul de depozite (q) 

• numărul de clienți (r) 

• capacitatea fiecărui fabricant (Si) 

• necesarul fiecărui client (Dk) 

• taxa fixă pentru liniile de transport de la fabricanți la depozite (Fij) 

• costul pentru liniile de transport de la fabricanți la depozite (Cij) 

• taxa fixă pentru liniile de transport de la depozite la clienți(Fjk) 

• costul pentru liniile de transport de la depozite la clienți (Cjk) 

Dacă se transportă marfa în seturi de o sută atunci costul pe unitate este de două ori mai mic 

pentru acele unități, iar restul se transportă la preț normal. Reducerea se aplică indiferent de 

linia de transport. 

Se cere determinarea cantităților care se distribuie pe fiecare linie de transport. 

 

  

 

Rezolvarea propusă de mine conține opt pași. 

1. Cititrea și interpretarea datelor din fișierul de intrare 

Pe prima linie se găsesc trei valori care reprezintă numărul de fabricanți (p), numărul 

de depozite (q) și numărul de clienți (r). În continuare există patru matrici. Primele două 

reprezintă taxele respectiv costurile de la fabricanți spre depozite și cantitățile disponibile 

ale fiecărui fabricant, iar în ultimele două se află taxele respectiv costurile de la depozite 

spre clienți și necesarul fiecărui client. Taxele și costurile citite trebuie înmulțite cu o sută 

pentru a interpreta corect datele. Multiplicarea e necesară întrucât există seturi de date cu 

costuri exprimate în virgulă mobilă. De aceea există un format standard al fișierului de 

intrare pentru acest tip de problemă. 

fabricant 1 

fabricant 2 

fabricant 3 

depozit 1 

depozit 2 

depozit 3 

client 1 

client 2 

client 3 



 

2. Calcularea costurilor de transport pentru o unitate de la fiecare fabricant către fiecare client 

prin fiecare depozit luând în calcul și taxele fixe 

Se încearcă toate drumurile posibile de la fabricantul i spre clientul k prin toate depozitele. 

Costul drumurilor se memorează într-un tablou 3D. De exemplu pe poziția U[1][2][3] avem 

costul de transport al unei unități de la fabricantul 1 spre clientul 3 prin depozitul 2, cost care 

include taxele fixe de la fabricant spre depozit și de la depozit spre client. Calculăm costurile 

pentru toate rutele pentru a evita situația în care drumul de la fabrică la depozit e ieftin, dar 

drumul de la acel depozit spre clienți e mult mai scump. Evităm alegerea unui optim local. 

 

3. Pentru fiecare pereche fabricant, client trebuie căutat depozitul prin care transportul este 

cel mai ieftin 

Acest lucru se poate realiza folosind bucle, la fiecare iterație se fixează un fabricant (i) și un client 

(k). Rămâne să găsim un depozit (j) unde  costul (U[i][j][k]) este minim. Acel j găsit este indicele 

depozitului prin care se poate face transportul de la fabricantul i la clientul k cu cel mai mic cost. Se 

creează o matrice A unde pe poziția i, k se memorează valoarea lui j. 

 

4. Contorizarea frecvenței fiecărui depozit din matrice 

Contorizăm de câte ori apare fiecare depozit în matricea A folosind un tablou de frecvențe. Dacă 

un depozit apare de mai multe ori înseamnă că sunt șanse mai mari să luăm marfa din depozitul 

respectiv deci ar fi bine să existe mai multe unități. 

 

 

5. Determinarea necesarului în fiecare depozit 

Marfa se distribuie de la fabricanți spre depozite în funcție de frecvența calculată anterior. 

Trebuie determinat necesarul în fiecare depozit pentru a putea calcula cantitățile transportate pe 

fiecare linie. Am ales să împart marfa în următorul mod: am calculat cantitatea totală de marfă 

disponibilă de la toți fabricanții, punem în depozitul care are frecvența maximă jumătate din 

cantitatea disponibilă, iar la următorul depozit punem jumătate din cantitatea rămasă anterior. 

Procesul se repetă, iar la ultima iterație punem restul în depozitul cu frecvența cea mai mică. 

 



 

6. Optimizarea transportului de la clienți spre depozite 

Metoda pe care am ales să o pun în aplicare e cea a colțului de Nord-Vest. Pentru a fi 

aplicată e necesar să cunoaștem disponibilului distribuitorilor, necesarul beneficiarilor și costul 

pe unitate de la fiecare distribuitor la fiecare beneficiar. Matricea A și tabloul de frecvență erau 

o modalitate prin care am ales să determin care ar fi necesarul în fiecare depozit astfel încât 

transportul să fie ieftin și să avem un avantaj mai târziu când vom distribui marfa de la depozite 

la clienți. 

Începem din colțul de N-V (alegem primul distribuitor și primul beneficiar). În acest moment 

distribuitorii sunt fabricanții, iar beneficiarii sunt depozitele. Determinăm cantitatea minimă 

dintre disponibilul distribuitorului și necesarul beneficiarului. Alegem minimul pentru că nu are 

sens să îi trimitem unui beneficiar o cantitate mai mare decât are nevoie și nici nu putem onora 

tot necesarul în cazul în care nu se află suficientă marfă la distribuitor. Contorizăm costul total al 

transporturilor într-o variabilă, luând în calcul costul pe unitate de la distribuitor la beneficiar, 

reducerea pentru seturile de o sută și taxa fixă pentru linia respectivă. Actualizăm cantitatea 

disponibilă a distribuitorului și necesarul beneficiarului. Când trecem la următorul colț de N-V 

putem avea 3 situații: 

• dacă distribuitorul a rămas fără marfă, iar beneficiarul a primit suficientă atunci se 

alege următoarea pereche distribuitor, beneficiar (i++, j++) 

• dacă distribuitorul a rămas fără marfă, dar beneficiarul mai are nevoie atunci se 

alege alt distribuitor (i++) pentru a completa cantitatea necesară a beneficiarului j 

• dacă distribuitorul mai are marfă, dar beneficiarul nu mai are nevoie atunci se alege 

alt beneficiar (j++) 

Se memorează într-un tablou de triplete sursa, destinația și cantitatea transportată de la sursă spre 

destinație pentru a le putea scrie în fișierul de ieșire mai târziu. 

Alegerea următorului colț de N-V se repetă până când  beneficiarii au primit marfa de care au 

nevoie, iar distribuitorii au rămas fără marfă. 

 

7. Optimizarea transportului de la depozite spre clienți 

Aplicăm din nou metoda colțului de N-V pentru a determina cantitățile și costul total de la 

depozite spre clienți. De data aceasta se folosește alt tablou de triplete pentru cantitățile duse de la 

depozite spre clienți, iar costul total se memorează în altă variabilă. 

 

8. Scrierea datelor în fișierul de ieșire 

Colecțiile de triplete cu cantitățile distribuite de la fabricanți spre depozite și cantitățile 

transportate de la depozite spre clienți sunt necesare pentru a putea scrie în fișierul de ieșire 

cantitățile pentru fiecare linie. La final se trece în fișier suma celor două costuri totale calculate. 


