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Περίληψη  

Η διάρθρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρακάτω.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική παρουσίαση της Επιχειρησιακής Έρευνας και 

του Γραμμικού Προγραμματισμού. Ο Γραμμικός Προγραμματισμός έχει ως στόχο τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός συστήματος. Η λήψη απόφασης για ένα 

πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού βασίζεται στην επιλογή της βέλτιστης 

λύσης. Το μαθηματικό μοντέλο ενός τέτοιου προβλήματος αποτελείται από 

μεταβλητές απόφασης, την αντικειμενική συνάρτηση και περιορισμούς.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μέθοδος Simplex, που αναπτύχθηκε από τον 

G. B. Dantzig το 1947. Η μέθοδος Simplex αποτελεί ίσως την πιο αποδοτική και 

χρησιμοποιημένη μέθοδο για επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού. 

Η μέθοδος Simplex είναι μια μέθοδος δυο φάσεων, όπου κάθε φάση χρησιμοποιεί 

τον αλγόριθμο Simplex. Στην πρώτη φάση στόχος είναι ο προσδιορισμός μιας 

εφικτής λύσης. Στη δεύτερη φάση στόχος είναι ο εντοπισμός της βέλτιστης λύσης, 

ξεκινώντας από την εφικτή λύση που έχει βρεθεί στην πρώτη φάση. Παράλληλα 

περιγράφεται η πινακοειδής μορφή της μεθόδου Simplex (tableau format).  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της μεθόδου δικτυωτής Simplex. Πρόκειται 

για μια μέθοδο που αποτελεί εξειδίκευση του αλγορίθμου Simplex για δίκτυα. 

Παρουσιάζονται διάφορες βασικές δομές δικτύων. Επιπλέον, αναλύεται το πρόβλημα 

ελάχιστου κόστους ροής σε ένα δίκτυο. Ακόμα γίνεται αναφορά σε προβλήματα 

γραμμικού προγραμματισμού που έχουν δομή δικτύου και μπορούν με τη μέθοδο 

δικτυωτής Simplex να επιλυθούν με πολύ πιο αποδοτικό τρόπο, παρόλο που 

μπορούν να λυθούν και με το βασικό αλγόριθμο Simplex.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εφαρμογές του 

προβλήματος ελάχιστου κόστους ροής δικτύου. Οι ειδικές περιπτώσεις του 

προβλήματος ελάχιστου κόστους της ροής δικτύου είναι το πρόβλημα μεταφοράς, το 

πρόβλημα εκχώρησης, το πρόβλημα μέγιστης ροής και το πρόβλημα της 

συντομότερης διαδρομής. 
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Abstract  

The structure of this thesis is the following.  

In the first chapter Operational Research and Linear Programming are generally 

presented. Linear Programming aims to optimize the efficiency of a system. Decision 

making for a problem of Linear Programming is relevant to the choice of the optimal 

solution. The mathematical model of such a problem consists of decision variables, 

an objective function and constraints.   

In the second chapter Simplex method is presented, which was developed by G. B. 

Dantzig in 1947. The Simplex method is possibly the most efficient and used method 

for solving Linear Programming problems. The Simplex method is a two phase 

method, each phase of which uses the Simplex Algorithm. In the first phase, the goal 

is to determine a feasible solution. In the second phase, the goal is to determine an 

optimal solution, starting from a feasible solution that has been found in the first 

phase. Moreover the Simplex method is described in a tabular format (Simplex 

tableaux). 

In the third chapter Network Simplex Method is presented. This method is a 

specialization of the Simplex algorithm for networks. Various network structures are 

presented. Moreover, the minimum cost network flow problem is analyzed. 

Furthermore linear programming problems that have network structure can be solved 

more efficiently using network Simplex method, even though they can be solve using 

standard Simplex algorithm.  

In the fourth chapter the most significant applications of the minimum cost network 

flow problem are presented. These special cases of the minimum cost network flow 

problem are the transportation problem, the assignment problem, the maximal flow 

problem and the shortest path problem. 
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Κεφάλαιο 1  

Εισαγωγή  

Η Επιχειρησιακή Έρευνα (Operations Research ή Operational Research) αποτελεί 

την επιστήμη που στόχο έχει τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός συστήματος. Η 

Επιχειρησιακή Έρευνα είναι η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων λήψης αποφάσεων 

επιστημονικά θεμελιωμένων, οι οποίες σκοπό έχουν την πιο αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση των υπαρχόντων οικονομικών πόρων σε τεχνολογία, κεφαλαιακό 

εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό με βάση αντικειμενικά προκαθορισμένους 

στόχους.[1]  

Η Επιχειρησιακή Έρευνα έχει σχέση με την Επιστήμη των Αποφάσεων (Decision 

Science) και τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems), 

τροφοδοτώντας σε μεγάλο βαθμό με τις μεθόδους και τις τεχνικές της, τις αντίστοιχες 

τεχνολογίες.[6] Στόχος της Επιχειρησιακής Έρευνας είναι η βελτίωση της 

παραγωγικότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν την εμφάνιση της Επιχειρησιακής 

Έρευνας ο μόνος παράγοντας βελτίωσης της παραγωγικότητας οφειλόταν στην 

τεχνολογική εξέλιξη των εξοπλισμών παραγωγής.  

Κοινά χαρακτηριστικά των προβλημάτων της Επιχειρησιακής Έρευνας είναι αρχικά 

το μεγάλο μέγεθος των προβλημάτων που αποτελούνται από χιλιάδες και πολλές 

φορές δεκάδες χιλιάδες μεταβλητών απόφασης και περιοριστικών σχέσεων, η 

ανάγκη συνεργασίας επιστημονικών ομάδων διαφόρων ειδικοτήτων (όπως 

μαθηματικών, οικονομολόγων, μηχανικών κλπ) για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων και τέλος το μέγεθος των προβλημάτων που κάνουν αναγκαία τη 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την επίλυσή τους.  

Μια μεγάλη κατηγορία προβλημάτων της Επιχειρησιακής Έρευνας είναι τα 

προβλήματα βελτιστοποίησης (optimization problems). Δυο σημαντικές κατηγορίες 

προβλημάτων βελτιστοποίησης είναι ο Γραμμικός Προγραμματισμός (Linear 

Programming) και η Αριστοποίηση Δικτύων (Network Optimization).  

Ο Γραμμικός Προγραμματισμός (Linear Programming) έχει ως στόχο τη βελτίωση του 

επιστημονικού τρόπου λήψης αποφάσεων και αφορά πρακτικά και εφαρμοσμένα 

προβλήματα που απαιτούν μεγάλο αριθμό αριθμητικών υπολογισμών. Δεν είναι 



14 
 

αναγκαία πάντα η βέλτιστη λύση για να ληφθούν σωστές αποφάσεις. Παράλληλα μια 

λύση του προβλήματος περιέχει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα λύση και οι λειτουργίες των συστημάτων, που 

προοδευτικά θα οδηγήσει στη βέλτιστη. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 

βελτίωση της λύσης είναι μικρή ή εμφανίζεται με μεγάλη χρονική καθυστέρηση.  

Σε ένα γραμμικό πρόβλημα τα πάντα είναι γραμμικά. Τόσο η αντικειμενική 

συνάρτηση όσο και οι περιορισμοί είναι γραμμικές συναρτήσεις. Μια συνάρτηση είναι 

γραμμική, αν κάθε όρος της είναι γινόμενο της κάθε μεταβλητής με ένα αριθμό. Ένα 

πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού αποτελείται από γραμμικές συναρτήσεις και 

περιορισμούς, γεγονός που σημαίνει ότι οι μεταβλητές του μοντέλου έχουν μεταξύ 

τους αναλογικές σχέσεις. Αν κάποια από τις συναρτήσεις δεν είναι γραμμική, τότε το 

πρόβλημα αποτελεί αντικείμενο μελέτης του Μη Γραμμικού Προγραμματισμού (non 

linear programming). Ενώ αν οι μεταβλητές του προβλήματος παίρνουν μόνο 

ακέραιες τιμές τότε το πρόβλημα αποτελεί αντικείμενο μελέτης του Ακέραιου 

Προγραμματισμού (integer programming). Ένα πρόβλημα ακέραιου 

προγραμματισμού είναι ειδική περίπτωση ενός προβλήματος γραμμικού 

προγραμματισμού, όπου έχει τον επιπλέον περιορισμό των ακέραιων μεταβλητών. 

Ένα άλλο πεδίο του Γραμμικού Προγραμματισμού με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο 

Προγραμματισμός Δικτύων (network programming). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των 

προβλημάτων του Προγραμματισμού Δικτύων είναι ότι περιγράφονται με χρήση 

δικτύων (networks) και γράφων (graphs).[8]    

Ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης 

με περιορισμούς. Τα προβλήματα διακρίνονται σε προβλήματα ελαχιστοποίησης 

(minimization problems) και μεγιστοποίησης (maximization problems) όπου ζητείται 

το ελάχιστο και το μέγιστο της αντικειμενικής συνάρτησης αντίστοιχα. Από 

μαθηματική άποψη, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά των δυο προβλημάτων, για τα 

οποία ισχύει 

                    

Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική 

μαθηματικής μοντελοποίησης για τον καθορισμό της βέλτιστης κατανομής των 

πόρων ανάμεσα σε ανταγωνιστικές απαιτήσεις. Οι πόροι αφορούν συνήθως σε 

πρώτες ύλες, ανθρώπινο δυναμικό, μηχανήματα, χρόνο, χρήματα και χώρο. 
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Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι μια μαθηματική τεχνική που βοηθά στο 

σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις απαραίτητες εξισορροπήσεις για 

την κατανομή των πόρων. Η τεχνική είναι πολύ δυναμική και θεωρείται εξαιρετικά 

χρήσιμη εξαιτίας της εφαρμογής της σε πολλούς διαφορετικούς τύπους πραγματικών 

επαγγελματικών προβλημάτων σε τομείς όπως ο χρηματοπιστωτικός, η παραγωγή, 

η διανομή και οι πωλήσεις, το προσωπικό, το μάρκετινγκ και πολλοί ακόμα τομείς της 

διοίκησης.  

Τα βασικά στοιχεία και οι συνθήκες που διέπουν ένα μοντέλου Γραμμικού 

Προγραμματισμού για μια δεδομένη κατάσταση ενός προβλήματος είναι 

1. Περιορισμένοι πόροι: περιορισμένη ποσότητα εργασίας, υλικός εξοπλισμός και 

χρηματοδότηση. 

2. Αντικειμενικός στόχος: αναφέρεται στο στόχο για βελτιστοποίηση (μεγιστοποίηση 

κέρδους ή ελαχιστοποίηση κόστους). 

3. Γραμμικότητα: αύξηση του εργατικού δυναμικού θα έχει ως αποτέλεσμα ανάλογη 

αύξηση της παραγωγής. 

4. Ομοιογένεια: προϊόντα, εργάτες, μηχανές και παραγωγικότητα θεωρούνται ότι είναι 

πανομοιότυπα μεταξύ τους. 

5. Διαιρετότητα: θεωρείται ότι οι πόροι και τα προϊόντα μπορούν να χωριστούν σε 

τμήματα, στην πραγματικότητα αυτά τα τμήματα δεν είναι δυνατά, όμως σε αυτές τις 

περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τροποποίηση του γραμμικού 

προγραμματισμού που είναι ο ακέραιος προγραμματισμός.[9]   

Το σύνολο όλων των εφικτών σημείων ενός προβλήματος Γραμμικού 

Προγραμματισμού ονομάζεται εφικτή περιοχή (feasible region). Στην περίπτωση που 

η εφικτή περιοχή είναι κενή τότε το πρόβλημα είναι αδύνατο ή μη εφικτό, διαφορετικά 

το πρόβλημα είναι εφικτό. Ένα εφικτό γραμμικό πρόβλημα που έχει βέλτιστα σημεία 

ονομάζεται βέλτιστο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που δεν είναι βέλτιστο ονομάζεται 

απεριόριστο. 

Όταν ένα πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού έχει δυο μόνο μεταβλητές τότε 

μπορεί να επιλυθεί και με γραφικό τρόπο. Η περιοχή του επιπέδου τα σημεία της 

οποίας ικανοποιούν όλες τις συνθήκες, δηλαδή όλους τους περιορισμούς, αποτελεί 
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την εφικτή περιοχή ή το χώρο λύσεως ενός προβλήματος. Η βέλτιστη λύση βρίσκεται 

πάντοτε σε μια κορυφή της εφικτής περιοχής, δηλαδή στην τομή δυο εξισώσεων 

περιορισμών.[7]   

  

Σχήμα 1.1 Εφικτή περιοχή προβλήματος δυο μεταβλητών 

Η εφικτή περιοχή εφόσον οι μεταβλητές είναι μη αρνητικές, περιορίζεται στο πρώτο 

(θετικό) τεταρτημόριο. Η γραφική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων Γραμμικού 

Προγραμματισμού είναι δυνατή σε δισδιάστατα προβλήματα. Προβλήματα με   

μεταβλητές παριστάνουν επίπεδα ή γενικευμένα επίπεδα. Η γραφική απεικόνιση της 

εφικτής περιοχής είναι ένα κυρτό πολύεδρο ενώ οι περιορισμοί υπερεπίπεδα, 

ωστόσο είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη.[4]  

Ο Γραμμικός Προγραμματισμός αποτελεί κομμάτι της επαναστατικής εξέλιξης που 

έδωσε τη δυνατότητα να τεθούν νέοι στόχοι, οι οποίοι θα ικανοποιηθούν μετά από 

μια σειρά αποφάσεων και επιλογών, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση. Ο 

Γραμμικός Προγραμματισμός εμφανίστηκε την περίοδο του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. 

Ήταν η περίοδος όπου εφαρμόστηκαν επιστημονικές μέθοδοι για τη βέλτιστη 

κατανομή των συμμαχικών στρατευμάτων και των εφοδίων στην Ευρώπη ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος πρόσβασης στα πεδία των μαχών, να βελτιωθεί ο 

εφοδιασμός και να γίνει αποδοτικότερος ο συντονισμός και η διοίκηση των 

συμμαχικών δυνάμεων. Η επιστήμη που αναπτύχθηκε εκείνη την εποχή ονομάστηκε 

Operational Research που σημαίνει έρευνα στρατιωτικών επιχειρήσεων, δηλαδή 

έρευνα πολέμου. Ο όρος επιχειρησιακή έρευνα αντικατοπτρίζει καλύτερα τις 

δυνατότητες της νέας αυτής επιστήμης.  
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Το 1947 λίγο μετά τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, είναι η χρονιά που ο George 

B. Dantzig ανέπτυξε μια μέθοδο επίλυσης ενός απλού γραμμικού προβλήματος 

βελτιστοποίησης. Η μέθοδος αυτή είναι ο αλγόριθμος Simplex, ο σημαντικότερος 

ίσως αλγόριθμος της Επιχειρησιακής Έρευνας. Στην αρχική παρουσίαση του 

αλγορίθμου δεν έπεισε για την αποδοτικότητά του, κάνοντας χρήση της γεωμετρίας 

του χώρου των μεταβλητών. Στη δεύτερη παρουσίαση ωστόσο επιλέχθηκε η 

γεωμετρία του χώρου των περιορισμών, όπου ο Dantzig κατάφερε να αποδείξει την 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου Simplex. Η μέθοδος Simplex και η μέθοδος 

δικτυωτής Simplex θα παρουσιαστούν αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους.  
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Κεφάλαιο 2 

Η μέθοδος Simplex 

Σε ένα πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού αν υπάρχει μια πεπερασμένη 

βέλτιστη λύση, τότε υπάρχει και μια βέλτιστη λύση ακραίου σημείου. Κατά την 

αναζήτηση της βέλτιστης λύσης επομένως, αυτό που χρειάζεται, είναι να ληφθούν 

υπόψη τα ακραία σημεία της εφικτής περιοχής. Γεγονός που μειώνει την περιοχή 

λύσης σε ένα πεπερασμένο αριθμό υποψήφιων σημείων. Τα ακραία αυτά σημεία 

αντιστοιχούν στις βασικές εφικτές λύσεις του συνόλου γραμμικού περιορισμού, 

    ,    . 

Παρακάτω περιγράφεται η συστηματική μέθοδος με την οποία κινούμαστε 

επαναληπτικά από ένα ακρότατο σημείο σε ένα γειτονικό ακρότατο σημείο, κατά την 

αναζήτηση μιας βέλτιστης λύσης. Αρχικά γίνεται αλγεβρική περιγραφή της μεθόδου, 

ώστε να γίνει πιο κατανοητή η πραγματική μέθοδος λειτουργιών. Στη συνέχεια είναι 

βολικότερο να χρησιμοποιηθεί μια από τις πολλές πινακοειδείς μορφές (tabular 

format) που έχουν αναπτυχθεί. Αυτές οι πινακοειδείς μορφές επιτρέπουν να 

χρησιμοποιήσουμε ακριβώς τις ίδιες αρχές όπως και αλγεβρικά, αλλά απλοποιούν τις 

λογιστικές πλευρές της μεθόδου Simplex. Αυτές οι πινακοειδείς μορφές συχνά 

αναφέρονται ως πίνακας Simplex (simplex tableaux).  

 

2.1 Τυπική μορφή και βασικές εφικτές λύσεις  

Θεωρούμε ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού που περιλαμβάνει 

τουλάχιστον μια περιοριστική ανισότητα και είναι της μορφής  

               

 

   

 

με περιορισμούς 
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όπου                . 

Η παραπάνω μορφή ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού στην 

περίπτωση της ισότητας της ονομάζεται τυποποιημένη μορφή (standard form) του 

προγράμματος  

      

 

   

               

Όπου όλοι οι περιορισμοί είναι εξισώσεις με μη αρνητικούς σταθερούς όρους και 

όλες οι μεταβλητές είναι μη αρνητικές. 

Παράλληλα οι ανισότητες της μορφής 

      

 

   

    

μετατρέπονται σε ισότητες της μορφής 

      

 

   

                   

και οι ανισότητες της μορφής 

      

 

   

    

μετατρέπονται σε ισότητες της μορφής 

      

 

   

                   

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν για το μετασχηματισμό των ανισοτήτων 

ονομάζονται περιθώριες μεταβλητές. Αποτελούν τις μεταβλητές που εκφράζουν τη 

διαφορά ανάμεσα στη διαθέσιμη ποσότητα και στην ποσότητα που πραγματικά 

χρησιμοποιείται. Οι μεταβλητές      ονομάζονται χαλαρές μεταβλητές (slack 
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variables) και οι      πλεονάζουσες μεταβλητές (surplus variables). Οι περιθώριες 

μεταβλητές αποτελούν μέρος του προγράμματος όπως και οι αρχικές μεταβλητές.[1]  

Ο μετασχηματισμός ενός συστήματος ανισοτήτων σε ένα ισοδύναμο σύστημα 

εξισώσεων γίνεται επειδή στο σύστημα εξισώσεων η εκτέλεση στοιχειωδών 

μετασχηματισμών αφήνουν αμετάβλητο το σύνολο των λύσεων. Μετασχηματισμοί 

όπως ο πολλαπλασιασμός μιας εξίσωσης με ένα μη μηδενικό πραγματικό αριθμό 

όπως και η πρόσθεση δυο εξισώσεων, ονομάζονται μη ιδιάζοντες μετασχηματισμοί 

(non singular) και δεν προκαλούν καμία μεταβολή στο σύνολο λύσεων του 

συστήματος. 

Στο σύστημα       
 
                  επιλέγουμε τις   από τις   μεταβλητές έστω 

τις         και θέτουμε τις υπόλοιπες ίσες με μηδέν. Η λύση του συστήματος 

      
      

   ονομάζεται βασική (basic solution) και οι         βασικές 

μεταβλητές (basic variables) αν και μόνο αν η    είναι μοναδική. Οι μεταβλητές 

               που δεν επιλέγονται ως βασικές ονομάζονται μη βασικές 

μεταβλητές (non basic variables). Τα διανύσματα που αντιστοιχούν στις βασικές 

μεταβλητές είναι γραμμικώς ανεξάρτητα και ορίζουν μια βάση (basis) που ζευγνύει 

(spans) το διανυσματικό χώρο   . 

Βασική εφικτή λύση (basic feasible solution) ονομάζεται η βασική λύση που οι 

μεταβλητές της δεν παίρνουν αρνητικές τιμές.  

Μια βασική εφικτή λύση όπου μια τουλάχιστον από τις βασικές μεταβλητές τις είναι 

ίση με το μηδέν ονομάζεται εκφυλισμένη βασική εφικτή λύση (degenerate basic 

feasible solution). 

Το σύνολο των λύσεων ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού έχει 

κάποιες βασικές ιδιότητες που περιγράφονται στα παρακάτω θεωρήματα. 

 

Θεώρημα 1 

Το σύνολο των εφικτών λύσεων ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού 

είναι κλειστό κυρτό σύνολο. 
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Θεώρημα 2 

Ο αριθμός των βασικών εφικτών λύσεων ενός προβλήματος γραμμικού 

προγραμματισμού είναι πεπερασμένος. 

Ο μέγιστος αριθμός βασικών εφικτών λύσεων ενός συστήματος   γραμμικών 

εξισώσεων με   αγνώστους με     ισούται με τον αριθμό των συνδυασμών των   

αγνώστων ανά   εξισώσεων. Επομένως ο αριθμός των βασικών εφικτών λύσεων   

για το σύστημα είναι  

              

 

Θεώρημα 3 

Αν ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού δεν έχει εκφυλισμένες βασικές 

εφικτές λύσεις τότε για κάθε βασική εφικτή λύση υπάρχει ένα ακραίο σημείο, μια 

κορυφή του κυρτού πολυέδρου των εφικτών λύσεων. Σε ένα πρόβλημα γραμμικού 

προγραμματισμού αν δεν υπάρχουν εκφυλισμένες βασικές εφικτές λύσεις τότε 

υπάρχει αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση των κορυφών του κυρτού πολυέδρου και των 

αντίστοιχων βασικών εφικτών λύσεων. 

 

Θεώρημα 4 

Αν ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού έχει ένα μη κενό σύνολο εφικτών 

λύσεων, τότε έχει τουλάχιστον μια βασική εφικτή λύση. 

 

Θεώρημα 5 

Αν ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού έχει τουλάχιστον μια άριστη εφικτή 

λύση, τότε η αντικειμενική συνάρτηση αριστοποιείται σε μια τουλάχιστον βασική 

εφικτή λύση. 
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Θεώρημα 6 

Αν ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού έχει τουλάχιστον δυο άριστες 

δυνατές βασικές λύσεις, τότε έχει άπειρες άριστες βασικές εφικτές λύσεις. Επομένως 

ανάμεσα στις βασικές δυνατές λύσεις ενός προβλήματος γραμμικού 

προγραμματισμού, που είναι το πολύ ίσες με             βρίσκεται μια άριστη 

λύση.[1]  

 

2.2 Η μέθοδος Simplex 

Η μέθοδος Simplex (George B. Dantzig, 1947) αποτελεί μια επαναληπτική μέθοδο 

επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. Πρόκειται για την πιο 

διαδεδομένη και συστηματική διαδικασία προσδιορισμού βασικών δυνατών λύσεων 

και ελέγχου αν αυτές είναι βέλτιστες για οποιοδήποτε πρόβλημα γραμμικού 

προγραμματισμού. Προκύπτει διαδοχικά μια ακολουθία βασικών δυνατών λύσεων 

           που προοδευτικά συγκλίνει σε μια βέλτιστη λύση του προβλήματος 

              σε πεπερασμένο αριθμό επαναλήψεων. Ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό της μεθόδου Simplex είναι ότι εντοπίζει τις περιπτώσεις όπου το 

πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού έχει λύση με πεπερασμένη τιμή 

αντικειμενικής συνάρτησης ή είναι αδύνατο. 

 

Βασικά βήματα της μεθόδου Simplex 

Βήμα 1.  Βρίσκουμε μια βασική δυνατή λύση. 

Βήμα 2.  Ελέγχουμε αν η διαθέσιμη βασική δυνατή λύση είναι βέλτιστη, αν είναι η 

διαδικασία ολοκληρώνεται, διαφορετικά προχωράμε στο επόμενο βήμα. 

Βήμα 3.  Βρίσκουμε μια άλλη βασική εφικτή λύση, που διαφέρει με την 

προηγούμενη κατά μια μόνο μεταβλητή και έχει εξίσου καλή τιμή αντικειμενικής 

συνάρτησης. Πηγαίνουμε ξανά στο βήμα 2.[1]  

Ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού της μορφής 
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με περιορισμούς 

      

 

   

               

                

όπου                 

έχει κανονική μορφή που είναι η παρακάτω  

               

 

   

 

με περιορισμούς  

      

 

   

                    

                  

Η βασική εφικτή λύση αυτού του προβλήματος που αντιστοιχεί στο ακραίο σημείο   

του συνόλου των εφικτών λύσεων είναι η  

                                      

 

2.3 Η άλγεβρα της μεθόδου Simplex    

Θεωρούμε το βασικό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού 

                   

υπό τον όρο 

     

    

Η βασική εφικτή λύση στο πρόβλημα αντιστοιχεί σε ένα ακραίο σημείο της εφικτής 

περιοχής. Μαθηματικά προκύπτει από τον κατακερματισμό (partitioning) της μήτρας 
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  σε μια μη ιδιάζουσα βασική μήτρα   και τη μήτρα με τις μη βασικές στήλες (matrix 

of nonbasic columns)  . Η μήτρα   ονομάζεται βασική μήτρα ή βάση και η μήτρα   

ονομάζεται μη βασική μήτρα. Δηλαδή,   

                    

Σύμφωνα με αυτό το χώρισμα σε τμήματα (partitioning) της μήτρας  , το γραμμικό 

σύστημα      μπορεί να ξαναγραφτεί και να προκύψει 

                      

Αυτό απλοποιείται στο 

    
                       

και λύνοντας το    ως προς    προκύπτει  

    
                       

Θέτοντας     , προκύπτει από την       ότι        . Η λύση  

   
  
  
   

    

 
  

ονομάζεται βασική λύση, το διάνυσμα    ονομάζεται διάνυσμα βασικών μεταβλητών 

και το    ονομάζεται διάνυσμα μη βασικών μεταβλητών. Οι συνιστώσες του    

ονομάζονται βασικές ή εξαρτημένες μεταβλητές και οι συνιστώσες του    

ονομάζονται μη βασικές ή ανεξάρτητες μεταβλητές.[3] Παράλληλα αν ισχύει  

    
      

τότε 

   
    

 
  

και ονομάζεται βασική εφικτή λύση.[2]  

Θεωρούμε την αντικειμενική συνάρτηση     . Κατακερματίζοντας (partitioning) το 

διάνυσμα κόστους (cost vector)   σε βασικές και μη βασικές συνιστώσες (δηλαδή 

         ), η αντικειμενική συνάρτηση μετατρέπεται  
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Με αντικατάσταση στην παραπάνω συνάρτηση       της τιμής για το    που 

προκύπτει από την       έχουμε 

      
                             

που μπορεί να γραφτεί ως 

     
        

                      

Επομένως, το   είναι η σταθερά    
    μείον τον όρο     

         . Θέτοντας 

    , η       οδηγεί στην      
   , που είναι η αντικειμενική τιμή που αντιστοιχεί 

στην τρέχουσα βασική εφικτή λύση. Συνεπώς, η τρέχουσα λύση ακραίου σημείου 

μπορεί να αναπαρασταθεί σε κανονικοποιημένη μορφή  

     
        

                      

    
                       

με την τρέχουσα βασική εφικτή λύση να δίνεται από 

     
                 

   
  
  
   

    

 
                 

Η μέθοδος simplex διαμορφώνεται σύμφωνα με την κανονικοποιημένη 

αναπαράσταση των          . Έστω   δηλώνει το σύνολο δεικτών των μη βασικών 

μεταβλητών, παρατηρούμε ότι οι           μπορούν να γραφτούν ξανά ως 

     
         

          
   

              

    
              

   

              

Τα γειτονικά ακρότατα σημεία διαφέρουν ακριβώς κατά μια βασική και μη βασική 

μεταβλητή. Η βασική ιδέα πίσω από τη μέθοδο simplex είναι να κινηθούμε από ένα 

ακρότατο σημείο σε ένα βελτιωμένο γειτονικό ακρότατο σημείο ανταλλάσσοντας μια 

στήλη της   με της  . 
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Ελέγχοντας την καταλληλότητα (optimality)  

Εξετάζοντας την κανονικοποιημένη αναπαράσταση του   στην        προκύπτει ότι η 

αντιμετάθεση στηλών μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της αντικειμενικής 

συνάρτησης. Στην τρέχουσα βασική εφικτή λύση     , δηλαδή οι μη βασικές 

μεταβλητές βρίσκονται στο κάτω τους άκρο και μπορούν μόνο να αυξηθούν από την 

τρέχουσα μηδενική τιμή τους. Ο συντελεστής     
         του    στην        

αναπαριστά το ρυθμό της αλλαγής (rate of change) του   ως προς τη μη βασική 

μεταβλητή   . Δηλαδή,  

  

   
      

                      

Επομένως, αν 
  

   
  , τότε η αύξηση της μη βασικής μεταβλητής    θα αυξήσει το  . 

Η ποσότητα     
         αναφέρεται ως κόστος ευκαιρίας (reduced cost) και για 

λόγους ευκολίας συνήθως γράφεται ως        . Σύμφωνα με αυτά, οι συνθήκες 

καταλληλότητας για τη μεγιστοποίηση του προβλήματος γραμμικού 

προγραμματισμού περιγράφονται παρακάτω.  

 

Συνθήκες καταλληλότητας (πρόβλημα μεγιστοποίησης)  

Η βασική εφικτή λύση που αναπαρίσταται από την        θα είναι βέλτιστη στο (LP) 

αν  

  

   
               

                          

ή ισοδύναμα 

         
                            

Σημειώνεται ότι επειδή         για όλες τις βασικές μεταβλητές, τότε οι συνθήκες 

καταλληλότητας μπορούν να δηλωθούν απλά ως         για όλα τα        .  

Αν το         για όλα τα    , τότε η τρέχουσα βασική λύση θα είναι η μοναδική 

βέλτιστη λύση επειδή η αύξηση οποιασδήποτε μη βασικής μεταβλητής καταλήγει σε 
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μια αυστηρή μείωση της αντικειμενικής συνάρτησης. Ωστόσο, αν κάποια μη βασική 

μεταβλητή    έχει        , τότε η αύξηση του    δεν μεταβάλλει την αντικειμενική 

τιμή και απουσία εκφυλισμού, η εισαγωγή του    οδηγεί σε ένα εναλλακτικό ακραίο 

σημείο με την ίδια αντικειμενική τιμή. Όταν αυτό συμβαίνει, υπάρχουν εναλλακτικές 

βέλτιστες λύσεις. 

 

Προσδιορίζοντας την Εισακτέα Μεταβλητή  

Υποθέτουμε ότι υπάρχει κάποια μη βασική μεταβλητή    με κόστος ευκαιρίας 

       . Επειδή 
  

   
   η αντικειμενική συνάρτηση μπορεί να βελτιωθεί με 

αύξηση του    από την τρέχουσα μηδενική τιμή του. Επιλέγεται η αύξηση της μη 

βασικής μεταβλητής που αναγκάζει το μεγαλύτερο ρυθμό αλλαγής του αντικειμένου, 

δηλαδή, της μη βασική μεταβλητή με το πιο αρνητικό      . Η διαδικασία της 

επιλογής αυτής της μεταβλητής που οδηγεί στο μεγαλύτερο ρυθμό αλλαγής της 

αντικειμενικής, γενικά αναφέρεται ως ο κανόνας της πιο απότομης κλίσης (steepest 

ascent). Η επιλεγμένη μεταβλητή    ονομάζεται εισακτέα μεταβλητή (entering 

variable). Η μεταβλητή    θα εισαχθεί στο βασικό διάνυσμα. Ωστόσο για να 

διατηρηθεί το πλήθος των   συντελεστών του βασικού διανύσματος, πρέπει να 

αφαιρεθεί κάποια μεταβλητή που μέχρι τώρα ήταν βασική, αυτή η μεταβλητή 

ονομάζεται αναχωρούσα μεταβλητή. Επομένως χρειάζεται να διαμορφωθεί μια νέα 

βάση με ανταλλαγή της    με κάποια στήλη της τρέχουσας βασικής μήτρας  . Τα 

ακόλουθα θεωρήματα παρουσιάζουν ποιες συνθήκες αυτής της ανταλλαγής ισχύουν. 

Δηλαδή, τα θεωρήματα περιγράφουν τις συνθήκες υπό τις οποίες η μήτρα που 

προκύπτει θα εξακολουθεί να διαμορφώνει μια έγκυρη βάση.[2]  

 

Θεώρημα 2.1 

Έστω                μια βάση του    και έστω     , με    . Τότε το   

μπορεί να γραφτεί μοναδικά ως ένας γραμμικός συνδυασμός των           . 

Απόδειξη 
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Επειδή                είναι βάση του   , τότε είναι πιθανό το   να γραφτεί ως 

γραμμικός συνδυασμός των           . Χρειάζεται να αποδειχθεί ότι αυτή η 

αναπαράσταση είναι μοναδική. Ας υποθέσουμε ότι δεν είναι μοναδική. Δηλαδή, 

υποθέτουμε ότι το   μπορεί να γραφτεί ως 

       

 

   

             
                                     

και 

       

 

   

             
                                     

Αφαιρώντας την        από την        προκύπτει ότι  

            

 

   

              

Αλλά επειδή τα            αποτελούν μια βάση, είναι γραμμικά ανεξάρτητα. 

Επομένως από την        προκύπτει ότι 

                                             

Συνεπάγεται ότι       για όλα τα         και επαληθεύεται η μοναδικότητα. 

Επομένως, δεδομένης μιας βάσης   , οποιοδήποτε διάνυσμα   στο    μπορεί να 

αναπαρασταθεί ως γραμμικός συνδυασμός των βασικών διανυσμάτων με ένα 

μοναδικό τρόπο.  

Το ακόλουθο θεώρημα προσδιορίζει τις συνθήκες με τις οποίες μπορεί να 

διαμορφωθεί μια νέα βάση ανταλλάσσοντας το   με ένα από τα βασικά διανύσματα. 

 

Θεώρημα 2.2   

Έστω                αποτελεί μια βάση για το    και έστω     , με     να 

αναπαρίσταται από το        
 
   . Χωρίς απώλεια τις γενικότητας, υποθέτουμε ότι 

    . Τότε τα                αποτελούν βάση του   .   



30 
 

Απόδειξη  

Για να ολοκληρωθεί η απόδειξη χρειάζεται απλά να δείξουμε ότι τα                

είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Σε αντίθεση, υποθέτουμε ότι δεν είναι γραμμικά 

ανεξάρτητα. Έπειτα υπάρχουν                 
  που δεν είναι όλα μηδενικά 

όπως τα 

     

   

   

                   

Είναι φανερό ότι    , διαφορετικά θα πρέπει      
   
     , που έρχεται σε 

αντίθεση με το γεγονός ότι τα              είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Αλλά  

       

 

   

              

Αντικαθιστώντας την        στην        προκύπτει ότι 

     

   

   

       

 

   

            

   

   

                      

Επειδή     και     , προκύπτει ότι       και η        έρχεται σε αντίθεση με 

το γεγονός ότι τα            είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Επομένως, τα 

               είναι γραμμικά ανεξάρτητα και σχηματίζουν μια βάση   .[2]  

 

Προσδιορίζοντας την Αναχωρούσα Μεταβλητή  

Θεωρούμε το διάνυσμα των συντελεστών της μη βασικής μεταβλητής     

    
              

   

              

και έστω 

                      

Τα στοιχεία του διανύσματος    μπορεί να ερμηνευθούν με δυο διαφορετικούς 

τρόπους. Από τις ερμηνείες αυτές προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες που είναι 
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χρήσιμες για την κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας της μεθόδου simplex. 

Αρχικά πολλαπλασιάζονται και οι δυο πλευρές της        με   που οδηγεί στην 

                    

    
    
 

    

         

 

   

              

Από το θεώρημα 2.1 προέκυψε ότι το    μπορεί να γραφεί μοναδικά ως ο γραμμικός 

συνδυασμός των στηλών της βασικής μήτρας  . Επομένως, η        προσδιορίζει 

ότι τα στοιχεία του    καθορίζουν πώς να γραφτεί το    ως γραμμικός συνδυασμός 

των στηλών της  . Επομένως, η    μπορεί να ανταλλαχθεί με οποιαδήποτε στήλη    

της   για την οποία       . Από την  

    
              

   

              

σημειώνεται ότι ο ρυθμός αλλαγής των βασικών μεταβλητών ως προς τη μη βασική 

μεταβλητή    δίνεται από την  

   
   

                         

Δηλαδή, αν η μη βασική μεταβλητή    αυξάνεται από την τρέχουσα μηδενική τιμή της 

ενώ όλες οι άλλες μη βασικές μεταβλητές διατηρούνται στο μηδέν, τότε οι βασικές 

μεταβλητές θα αλλάξουν σύμφωνα με τη σχέση 

             
                             

Και επειδή όλες οι μεταβλητές πρέπει να παραμείνουν μη αρνητικές, προκύπτει ότι 

    
                        

Έστω  

        

  
  
 
  

               

Τότε από τις            , 
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και ένα άνω όριο του    μπορεί να βρεθεί αρκετά εύκολα καθώς 

           
  
    

                      

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται έλεγχος ελάχιστου πηλίκου (minimum ratio test) και 

αποτελεί μια πολύ απλή μέθοδο καθορισμού της μέγιστης τιμής της εισακτέας 

μεταβλητής. Ουσιαστικά, υπολογίζουμε την μικρότερη τιμή της εισακτέας μεταβλητής 

  , που οδηγεί σε μια βασική μεταβλητή υποθέτοντας την τιμή μηδέν. Η βασική 

μεταβλητή που αναγκαστικά μηδενίζεται λόγω της αύξησης της τιμής στο    

ονομάζεται αναχωρούσα μεταβλητή. Δηλαδή, αναχωρεί ή φεύγει από το βασικό 

διάνυσμα. 

 

Συνθήκες Καταλληλότητας και Κατευθύνσεις  

Έστω ότι η τρέχουσα βασική εφικτή λύση που δίνεται από την 

   
  
  
   

    

 
                 

και υποθέτουμε ότι η μη βασική μεταβλητή    είναι η εισακτέα μεταβλητή. 

Προοδευτικά, καθώς το    αυξάνεται, οι τιμές των βασικών μεταβλητών αλλάζουν 

σύμφωνα με την 

             
       

                         

Επειδή όλες οι μη βασικές μεταβλητές εκτός από την    εξακολουθούν να έχουν 

μηδενική τιμή, τότε οι μη βασικές μεταβλητές αλλάζουν σύμφωνα με την 
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όπου το   στο    εμφανίζεται στην  -στή θέση. Επομένως, καθώς το    αυξάνεται, η 

λύση  

   
  
  
  

κινείται στην κατεύθυνση  

   
   
  

               

Θεωρούμε το προϊόν   , όπου   είναι η κλίση (βαθμωτή μεταβολή gradient) της 

αντικειμενικής συνάρτησης   

           
   
  

  

           
   
  
                 

              

                       

Αν        , τότε η εισακτέα μεταβλητή      θα βελτιώσει την αντικειμενική 

συνάρτηση. Επομένως, από την       , προκύπτει ότι κινούμενοι στην κατεύθυνση   

η αντικειμενική συνάρτηση θα βελτιωθεί αν     , δηλαδή,        . Αλλά το 

     συνεπάγεται ότι το   κάνει οξεία γωνία με το  . Αντίστοιχα, κινούμενοι στην 

κατεύθυνση   η αντικειμενική συνάρτηση δε θα βελτιωθεί αν     . Αυτά τα 

αποτελέσματα ερμηνεύονται γραφικά στο σχήμα 2.1.  

Αν υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε στο ακραίο σημείο   (το αρχικό σημείο 

προέλευσης). Σημειώνεται ότι στο ακραίο σημείο   και οι δυο πιθανές κατευθύνσεις, 

    και    , δημιουργούν οξείες γωνίες με το  . Επομένως και οι δυο κατευθύνσεις 

βελτιώνουν την αντικειμενική συνάρτηση. Κινούμενοι στην κατεύθυνση    , φτάνουμε 

στο ακραίο σημείο  . Από τις δυο κατευθύνσεις στο σημείο  , μόνο η     είναι μια 

βελτιούμενη κατεύθυνση επειδή η     σχηματίζει αμβλεία γωνία με το  . Κινούμενοι 

στη βελτιούμενη κατεύθυνση    , φτάνουμε στο ακραίο σημείο  . Είναι φανερό ότι το 

  είναι το βέλτιστο ακραίο σημείο επειδή και οι δυο κατευθύνσεις στο   δημιουργούν 

αμβλείες γωνίες με το   και επομένως δεν υπάρχει βελτιωμένη κατεύθυνση. Αυτή 

είναι μια γραφική αναπαράσταση του αλγορίθμου Simplex. 
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Σχήμα 2.1 Συνθήκες καταλληλότητας και κατευθύνσεις 

 

Έλεγχος της Μη Φραγμένης αντικειμενικής συνάρτησης  

Έστω ότι το    επιλέγεται σαν εισακτέα μεταβλητή, ισχύει επομένως        . 

Ωστόσο, όταν εξετάζεται το διάνυσμα    για τον έλεγχο ελάχιστου πηλίκου (minimum 

ratio test), προκύπτει ότι       , για όλα τα  . Έπειτα, από την       , το    μπορεί 

να αυξηθεί χωρίς όριο. Δηλαδή όσο αυξάνεται το    από την τρέχουσα μηδενική του 

τιμή, δεν μειώνεται η τιμή καμίας βασικής μεταβλητής. Επομένως, αν         και 

      , τότε η αντικειμενική συνάρτηση μπορεί να αυξηθεί αόριστα, ενώ δεν υπάρχει 

καμία πεπερασμένη βέλτιστη λύση. Στην πραγματικότητα, η αντικειμενική συνάρτηση 

μπορεί να αυξηθεί αόριστα όταν κινούμαστε κατά μήκος της ακτίνας που ορίζεται από 

την 

 
    

 
     

   
  
               

όπου ξανά 
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και το   εμφανίζεται στην  -στή θέση. Σημειώνεται ότι το διάνυσμα αυτής της ακτίνας 

είναι η τρέχουσα βασική εφικτή λύση που δίνεται από την 

 
  
  
   

    

 
               

και η κατεύθυνση της ακτίνας δίνεται από την 

   
   
  

   
      
  

               

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μέθοδος simplex σε πινακοειδή μορφή.   

 

2.4 Η μέθοδος Simplex σε πινακοειδή μορφή (tableau form) 

Για το πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού  

             

υπό τον όρο 

     

    

θεωρούμε την κανονικοποιημένη μορφή που αναπαρίσταται από τις  

     
        

                       

                            

Αναδιατάσσοντας τους όρους ώστε όλες οι μεταβλητές να βρίσκονται στην αριστερή 

πλευρά της εξίσωσης, με τις σταθερές στη δεξιά πλευρά, έχουμε 

      
             

                 

    
       

                 

Το simplex tableau είναι απλά ένας πίνακας που χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει 

τους συντελεστές της αλγεβρικής αναπαράστασης των            . Η πάνω 

γραμμή (γραμμή  ) του tableau αποτελείται από τους συντελεστές της αντικειμενικής 
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συνάρτησης        και το σώμα του tableau (γραμμές   μέχρι  ) καταγράφει τους 

συντελεστές των συναρτήσεων περιορισμού       . Στη δεξιά στήλη (right hand side 

RHS) δηλώνονται οι τιμές των βασικών μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένου την τιμή 

της αντικειμενικής συνάρτησης. Ενώ στις αριστερές στήλες προσδιορίζονται οι τιμές 

των βασικών και μη βασικών μεταβλητών. Η γενική μορφή φαίνεται στον πίνακα 2.1 

και παρουσιάζεται πιο συνεπτυγμένα όπως φαίνεται στον πίνακα 2.2. 

Πίνακας 2.1 

              

         
          

    Γραμμή   

                 Γραμμές   μέχρι   

 

Πίνακας 2.2 

          

       
         

    Γραμμή   

               Γραμμές   μέχρι   

  

 

Προσδιορίζοντας την     από το Simplex tableau  

Παρατηρούμε ότι κάθε    στήλη στο ταμπλό του πίνακα 2.2 είναι της μορφής 

    

 
     

  
   

   
       

     
 

 

δηλαδή κάθε αρχική στήλη    ενημερώνεται πολλαπλασιάζοντας με     για να 

προκύψει       και το       υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ενημερωμένη 

στήλη       με    και στη συνέχεια αφαιρώντας το   . Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

για δυο λόγους. Πρώτον, αναγνωρίζει τα στοιχεία κλειδιά για την κατασκευή 

οποιουδήποτε simplex tableau ως     και    μαζί με τις αρχικές στήλες δεδομένων. 

Δεύτερον, επειδή όλες οι στήλες ενημερώνονται με πολλαπλασιασμό με    , αν η 

αρχική μήτρα   περιλαμβάνει τη μοναδιαία μήτρα  , τότε η     θα καταλάβει τη θέση 

στο ενημερωμένο ταμπλό που καταλήφθηκε από την   στο αρχικό ταμπλό (tableau). 
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Για παράδειγμα, θεωρούμε την αρχική μοναδιαία μήτρα             . Έπειτα 

                               
      

                . Επομένως, ο     

μπορεί να βρεθεί από μια κατάλληλη ανακατανομή του υποσυνόλου των    στηλών. 

Αυτό παρέχει μια μέθοδο που αναγνωρίζει εύκολα το     για ένα συγκεκριμένο 

tableau. Το tableau μπορεί επίσης να γραφεί ως προς τα στοιχεία των συνιστωσών, 

όπως στον πίνακα 2.3. Στη συνέχεια συνοψίζονται τα βήματα του αλγορίθμου 

simplex όπως εφαρμόζεται στο simplex tableau. Τα αλγοριθμικά βήματα προκύπτουν 

ευθέως από την προηγούμενη αλγεβρική ανάλυση και την ειδική μορφή των 

προηγούμενων tableau. 

Πίνακας 2.3  

 

 

Ο αλγόριθμος Simplex (το πρόβλημα μεγιστοποίησης)  

Βήμα 1. Έλεγξε για πιθανές βελτιώσεις. Εξέτασε τις τιμές       στην πάνω γραμμή 

(γραμμή  ) του simplex tableau. Αν όλες αυτές είναι θετικές, τότε η τρέχουσα βασική 

εφικτή λύση είναι βέλτιστη, σταμάτα. Αν ωστόσο κάποιο       είναι αρνητικό, 

πήγαινε στο βήμα 2. 

Βήμα 2. Έλεγξε για unboundedness. Αν για κάποιο         δεν υπάρχει κανένα 

θετικό στοιχείο στο αντίστοιχο διάνυσμα    (δηλαδή     ), τότε το πρόβλημα έχει 
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μια αδέσμευτη αντικειμενική τιμή. Διαφορετικά είναι πιθανή μια πεπερασμένη 

βελτίωση της αντικειμενικής συνάρτησης και πηγαίνουμε στο βήμα 3. 

Βήμα 3. Καθόρισε την εισακτέα μεταβλητή. Επέλεξε σαν εισακτέα μεταβλητή, τη μη 

βασική μεταβλητή με την πιο αρνητική τιμή      . Η μεταβλητή αυτή ονομάζεται   . 

Οι δεσμοί στην επιλογή του    μπορεί να σπάσουν αυθαίρετα. Η στήλη που 

αντιστοιχεί στο    ονομάζεται αξονική στήλη ή στήλη οδηγός (pivot column). Πήγαινε 

στο βήμα 4. 

Βήμα 4. Καθόρισε την αναχωρούσα μεταβλητή. Χρησιμοποίησε τον έλεγχο ελάχιστου 

πηλίκου (minimum ratio test) για να καθοριστεί η αναχωρούσα βασική μεταβλητή. 

Δηλαδή έστω 

  
    

         
  
    

         

Η γραμμή   ονομάζεται αξονική γραμμή ή γραμμή οδηγός (pivot row), το      

ονομάζεται αξονικό στοιχείο (pivot element) και η βασική μεταβλητή      που 

σχετίζεται με τη γραμμή   είναι η αναχωρούσα μεταβλητή. Πήγαινε στο βήμα 5. 

Βήμα 5. Αξονικό βήμα (pivot) και δημιουργία νέου tableau  

α. Η εισακτέα μεταβλητή    είναι η νέα βασική μεταβλητή στη γραμμή    

β. Χρησιμοποίησε βασικές λειτουργίες γραμμής στο παλιό tableau ώστε η στήλη που 

σχετίζεται με το    στο νέο tableau να αποτελείται από μηδενικά στοιχεία εκτός από 

ένα   στην αξονική θέση (pivot)      (πίνακες 2.4 και 2.5) 

γ. Επέστρεψε στο βήμα 1. 

Για να υπάρχει βάση σύγκρισης, πρέπει να συγκριθούν τα βήματα της πινακοειδούς 

μεθόδου με αυτά της αλγεβρικής μεθόδου. Στην πράξη η πινακοειδής μέθοδος 

φαίνεται να είναι πιο εύκολη από την άποψη της υλοποίησης, ενώ η αλγεβρική 

μέθοδος είναι πιο διαισθητική.[2]  
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Πίνακας 2.4  
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Πίνακας 2.5  
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2.5 Η αρχική βασική εφικτή λύση 

Μέχρι στιγμής η μέθοδος Simplex παρουσιάστηκε με την προϋπόθεση ότι υπάρχει 

μια εύκολη αρχική βασική εφικτή λύση. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις μια 

τέτοια λύση δεν είναι εύκολα διαθέσιμη για να ξεκινήσει η εφαρμογή της μεθόδου 

Simplex. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί κάποιες διαδικασίες που αφορούν 

τεχνητές μεταβλητές ώστε να αποκτηθεί μια αρχική βασική εφικτή λύση με 

τροποποίηση του συνόλου των περιορισμών. Οι διαδικασίες αυτές είναι η μέθοδος 

των δυο φάσεων (two phase method) και η μέθοδος του μεγάλου-  (big-  method). 

Η μέθοδος Simplex χρησιμοποιείται για να περιορίσει τις τεχνητές μεταβλητές και στη 

συνέχεια να επιλύσει το αρχικό πρόβλημα.[3]  

Οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν με χρήση τεχνητών μεταβλητών έχουν ως στόχο να 

βρεθεί μια αρχική βασική εφικτή λύση στο πρόβλημα όταν δεν είναι διαθέσιμη μια 

καλή αρχική βάση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πιο γνωστή μέθοδος τεχνητής 

μεταβλητής, η μέθοδος δυο φάσεων. 

 

Η μέθοδος των δυο φάσεων 

Με τη μέθοδο των δυο φάσεων δημιουργείται αρχικά μια υπομήτρα οντοτήτων 

προσθέτοντας τις απαραίτητες τεχνητές μεταβλητές στους αρχικούς περιορισμούς. 

Ωστόσο, προσθέτοντας αυτές τις μεταβλητές, το πρόβλημα αλλάζει και για να 

προκύψει λύση στο αρχικό πρόβλημα, πρέπει οι αρχικές μεταβλητές να είναι 

μηδενικές. Επομένως στη φάση   χρησιμοποιείται μια τεχνητή αντικειμενική 

συνάρτηση και γίνεται προσπάθεια ώστε όλες οι τεχνητές μεταβλητές να οδηγηθούν 

στο μηδέν. Αυτή η τεχνητή αντικειμενική συνάρτηση χρησιμοποιείται για να 

ελαχιστοποιηθεί το άθροισμα των τεχνητών μεταβλητών (ή ισοδύναμα, για να 

μεγιστοποιηθεί το αρνητικό άθροισμα των τεχνητών μεταβλητών). Αν δεν μπορούν 

όλες οι τεχνητές μεταβλητές να οδηγηθούν στο μηδέν, τότε παραβιάζεται τουλάχιστον 

ένας περιορισμός του αρχικού προβλήματος και συνεπώς το αρχικό πρόβλημα είναι 

ανέφικτο.  

Η φάση    αποτελείται από την αντικατάσταση της τεχνητής αντικειμενικής 

συνάρτησης από την αρχική αντικειμενική συνάρτηση και τη χρήσης της βασικής 

εφικτής λύσης που προκύπτει από τη φάση   ως αρχικό σημείο. Αν δεν έχουν μείνει 
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τεχνητές μεταβλητές διαθέσιμες στη βάση στο τέλος της φάσης  , απλά εκτελείται ο 

αλγόριθμος simplex μέχρι να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση. Αν παρόλα αυτά, υπάρχει 

μια τεχνητή μεταβλητή στη βάση, με μηδενική τιμή, στο τέλος της φάσης  , 

τροποποιείται ελαφρά ο κανόνας της αναχωρούσας μεταβλητής.  

 

Φάση   

Επιλύουμε το πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού  

               

 

   

 

με αρχικό σύστημα περιορισμών   

      

 

   

               

                

Όταν προστεθούν οι   τεχνητές μεταβλητές     ,         τότε προκύπτει το 

σύστημα περιορισμών της φάσης   που είναι  

      

 

   

                    

                  

Στην πρώτη φάση εφαρμόζεται η μέθοδος Simplex για το πρόβλημα της 

ελαχιστοποίησης των τεχνητών μεταβλητών όπως φαίνεται παρακάτω  

                           

με περιορισμούς  
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Οπότε η   είναι η αντικειμενική συνάρτηση της φάσης  . Αν στη περίπτωση που 

      ,         τότε σταμάτα, το αρχικό πρόβλημα δεν έχει εφικτές λύσεις. 

Διαφορετικά, παραμένουν οι βασικές και μη βασικές μεταβλητές που είναι οι    και 

   και θεωρούμε ότι όλες οι τεχνητές μεταβλητές απομακρύνθηκαν από τη βάση.[3]  

Προκύπτει ότι το αρχικό πρόβλημα έχει λύση αν και μόνο αν η ελάχιστη τιμή της   

στη φάση   είναι μηδενική. Η αντικειμενική συνάρτηση της φάσης   έχει μηδενική τιμή 

όταν όλες οι τεχνητές μεταβλητές     ,         έχουν μηδενική τιμή. Στην 

περίπτωση που η τιμή της   στο τέλος της φάσης   είναι μεγαλύτερη από μηδέν τότε 

το αρχικό πρόβλημα δεν έχει λύση.[4]  

 

Φάση    

Επιλύουμε το πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού αρχίζοντας από τη βασική 

εφικτή λύση         και      

                    

με περιορισμούς 

    
                  

        

Το πρόβλημα αυτό είναι ισοδύναμο με το αρχικό πρόβλημα. 

Παρακάτω περιγράφονται τα συγκεκριμένα βήματα του αλγορίθμου δύο φάσεων. 

 

Ο αλγόριθμος δυο φάσεων  

Βήμα 1. Δημιούργησε τη διατύπωση του προβλήματος σε κατάλληλη μορφή για την 

υλοποίηση του προβλήματος Simplex, δηλαδή μετάτρεψε την αντικειμενική 

συνάρτηση σε μορφή μεγιστοποίησης και μετάτρεψε όλους τους περιορισμούς 

προσθέτοντας τις περιθώριες (slack), τις πλεονάζουσες (surplus) και/ή τις τεχνητές 

μεταβλητές που χρειάζονται.  
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Βήμα 2. Η τεχνητή αντικειμενική συνάρτηση της φάσης   μεγιστοποιεί το αρνητικό 

άθροισμα των τεχνητών μεταβλητών, δηλαδή, ισοδύναμα ελαχιστοποιεί το άθροισμα 

των τεχνητών μεταβλητών σε μια προσπάθεια να γίνουν όλες μηδενικές. 

Βήμα 3. Φάση  : Χρησιμοποίησε τον αλγόριθμο Simplex στο πρόβλημα που 

προκύπτει από τα βήματα 1 και 2. Αν, ιδανικά, δεν υπάρχουν τεχνητές μεταβλητές 

στη βάση (basis) σε μια θετική τιμή, πήγαινε στο βήμα 4 (φάση   ). Διαφορετικά το 

πρόβλημα είναι μαθηματικά ανέφικτο και σταμάτα. 

Βήμα 4. Φάση   : Ανάθεσε τον πραγματικό συντελεστή αντικειμενικής συνάρτησης 

(το αρχικό   ) σε κάθε μεταβλητή εκτός από τις τεχνητές μεταβλητές. Αν υπάρχουν 

τεχνητές μεταβλητές στη βάση στο μηδενικό επίπεδο, έχουν μια    τιμή για το μηδέν 

στη φάση   . Οι τεχνητές μεταβλητές που δεν είναι στη βάση μπορεί να μην 

εξεταστούν, εξαλείφοντας ολόκληρη την αντίστοιχη στήλη στο ταμπλό. 

Βήμα 5. Το πρώτο ταμπλό της φάσης    είναι το τελικό ταμπλό της φάσης   εκτός 

από την αντικειμενική γραμμή στόχο. Ενημέρωσε την αντικειμενική γραμμή στόχο 

χρησιμοποιώντας τις σχέσεις 

         
                             

     
                     

Βήμα 6. Αν δεν υπάρχουν τεχνητές μεταβλητές στη βάση (έχουν μηδενικές τιμές) στο 

τέλος της φάσης  , απλά χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο Simplex και προχωράμε 

όπως συνήθως. Αν ωστόσο, υπάρχουν τεχνητές μεταβλητές στη βάση, πήγαινε στο 

βήμα 7.  

Βήμα 7. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι τεχνητές μεταβλητές στη βάση δε γίνονται 

ποτέ θετικές στη φάση   . Αυτό επιτυγχάνεται τροποποιώντας τον κανόνα της 

αναχωρούσας μεταβλητής του αλγορίθμου simplex όπως παρακάτω 

(α) Καθόρισε την εισακτέα μεταβλητή    με το συνηθισμένο τρόπο. 

(β) Εξέτασε την εισακτέα στήλη μεταβλητών         . Αν οι τιμές      για κάποια 

από τις τεχνητές μεταβλητές που έχουν μείνει στη βάση είναι αρνητικές, τότε επέλεξε 

μια τεχνητή μεταβλητή με αρνητική      ως την αναχωρούσα μεταβλητή. Διαφορετικά, 

χρησιμοποίησε το συνηθισμένο κανόνα της αναχωρούσας μεταβλητής.[2]  
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Η μέθοδος του μεγάλου-   

Η μέθοδος του μεγάλου-  αποτελεί στην πραγματικότητα μια προσπάθεια 

συγκερασμού της μεθόδου των δυο φάσεων όπου η μέθοδος Simplex εφαρμόζεται 

δυο φορές μια κατά τη φάση   και στη συνέχεια στη φάση   . Στην μέθοδο δυο 

φάσεων, η φάση   αντιμετωπίζει το πρόβλημα εύρεσης μιας αρχικής βασικής εφικτής 

λύσης επιλέγοντας να οδηγηθούν όλες οι τεχνητές μεταβλητές στο μηδέν. Αυτό 

επιτυγχάνεται ελαχιστοποιώντας το άθροισμα των τεχνητών μεταβλητών, ενώ 

παράλληλα αγνοείται η αρχική αντικειμενική συνάρτηση. Στη συνέχεια το πρόβλημα 

της φάσης    χρησιμοποιεί τη βασική εφικτή λύση που προκύπτει από τη φάση   μαζί 

με την αρχική αντικειμενική συνάρτηση για να βρεθεί η βέλτιστη λύση. Η μέθοδος 

μεγάλου-  είναι μια διαδικασία που ουσιαστικά συνδυάζει τα προβλήματα της φάσης 

  και της φάσης    σε ένα απλό πρόβλημα. Αυτό επιτυγχάνεται περιλαμβάνοντας τις 

τεχνητές μεταβλητές στην αρχική αντικειμενική συνάρτηση με πολύ μεγάλους 

συντελεστές κόστους που προσπαθούν να οδηγήσουν τις τεχνητές μεταβλητές στο 

μηδέν. 

Η χρήση του –  ως συντελεστή αντικειμενικής συνάρτησης για τεχνητές μεταβλητές 

εξυπηρετεί το ρόλο να οδηγήσει αυτές τις μεταβλητές εκτός βάσης αν είναι δυνατόν, 

ενώ έχει ως κόστος μόνο τους υπολογισμούς με το χέρι. Ακόμα παρουσιάζει 

προβλήματα και με τη χρήση υπολογιστή. Στον υπολογιστή, η αριθμητική τιμή που 

πρέπει να ανατεθεί στο  , πρέπει να είναι αξιοσημείωτα πιο μεγάλη από κάθε άλλο 

αντικειμενικό συντελεστή. Αν το   είναι πολύ μικρό, μπορεί να αποκτήσουμε μια 

λύση με μια τεχνητή μεταβλητή στη βάση με θετική τιμή, που σηματοδοτεί ένα 

ανέφικτο πρόβλημα, ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι εφικτό. Ωστόσο, 

αν το   είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να τείνει να κυριαρχήσει στις       τιμές. Τα λάθη 

στρογγυλοποίησης, που υπάρχουν σε κάθε υπολογιστή, μπορούν να επηρεάσουν 

την τελική λύση. Για αυτούς τους λόγους, η μέθοδος του μεγάλου-  χρησιμοποιείται 

σπάνια στην πράξη. Η μέθοδος των δυο φάσεων επιτυγχάνει να αποφευχθούν ή 

τουλάχιστον να ελαττωθούν τα προβλήματα που εντοπίζονται στη μέθοδο του 

μεγάλου- . 
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Μεταβλητές χωρίς περιορισμό ως προς το πρόσημο  

Όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι στιγμής εξασφάλιζαν ότι για να 

χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος Simplex πρέπει οι τιμές τους να παραμένουν μη 

αρνητικές. Επειδή όμως υπάρχουν προβλήματα με μεταβλητές που μπορούν να 

πάρουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές τιμές, δεν έχουν περιορισμό ως προς το 

πρόσημο, οι μεταβλητές αυτές αντικαθίστανται από τη διαφορά δυο άλλων μη 

αρνητικών μεταβλητών. Για παράδειγμα αν το    είναι μια μεταβλητή (unrestricted) 

που δεν περιορίζεται από το πρόσημο, μπορεί να αντικατασταθεί από την εξίσωση  

     
    

  

όπου  

         

  
    

    

Όταν εμφανίζεται το    στο πρόβλημα, αντικαθιστούμε το   
    

 . Αυτό βέβαια 

αυξάνει το μέγεθος του προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί, κατά συνέπεια και το 

χρόνο επίλυσής του, αφού αυξάνεται το πλήθος των μεταβλητών του προβλήματος. 

Ωστόσο, επειδή οι στήλες που σχετίζονται με τα   
  και   

  είναι γραμμικά 

εξαρτημένες, η μια στήλη είναι απλά η αρνητική της άλλης, ενώ, το πολύ μια μπορεί 

να εμφανιστεί στη βάση με μια θετική τιμή. Αν το   
  υπάρχει στη βάση, τότε το 

    , ενώ αν το   
  υπάρχει στη βάση τότε το     . Με αντίστοιχο τρόπο, 

μπορούμε να διαχειριστούμε μεταβλητές με αρνητικά κάτω όρια. Για παράδειγμα, 

υποθέτουμε ότι       όπου    . Τότε έχουμε    

  
         

Όταν επομένως εμφανίζεται το    σε ένα πρόβλημα, το αντικαθιστούμε με   
   .  

 

Εκφυλισμός και κύκλωση (cycling)  

Μια εκφυλισμένη βασική εφικτή λύση είναι αυτή στην οποία τουλάχιστον μια βασική 

μεταβλητή έχει την τιμή μηδέν. Αυτό δε σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη λύση. 

Ωστόσο ο εκφυλισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει δυο σχετικά προβλήματα  
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1. Η αντικειμενική συνάρτηση   μπορεί να μη βελτιωθεί όταν κινούμαστε από τη μια 

βάση στην άλλη. 

2. Μπορεί στην πραγματικότητα να βρεθούμε σε ένα ατέρμονο βρόχο, το φαινόμενο 

της κύκλωσης, επαναλαμβάνοντας μια ακολουθία βάσεων χωρίς να φτάσουμε ποτέ 

στη βέλτιστη λύση. 

Ένα εκφυλισμένο πρόβλημα, μπορεί να εκτελέσει λειτουργίες αξονικού βήματος 

(pivot) και να παραμένει στο ίδιο ακραίο σημείο. Θεωρητικά είναι πιθανό παρουσία 

εκφυλισμού να παρουσιαστεί υπολογιστικός βρόχος ή κύκλος που επαναλαμβάνεται 

άπειρες φορές. Οι Beale (1955) και Marshall και Suurballe (1969) έχουν μελετήσει 

προβλήματα που παρουσιάζουν κύκλωση (cycling). Στην πράξη ωστόσο αυτό δεν 

έχει εμφανιστεί σε πραγματικά προβλήματα και είναι αρκετά απίθανο να 

παρουσιαστεί  πρόβλημα. Υπάρχει όμως θεωρητικό ενδιαφέρον και διάφορες 

μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για να εμποδίσουν την εμφάνιση της κύκλωσης (cycling). 

Αυτά περιλαμβάνουν το λεξικογραφικό έλεγχο ελάχιστου πηλίκου (minimum ratio 

test) (Dantzig, Orden, Wolfe, 1955) και τους κανόνες πρόληψης κύκλωσης (cycling) 

του Bland (Bland 1977). 

Απουσία εκφυλισμού, η μέθοδος simplex είναι εξασφαλισμένο ότι θα σταματήσει μετά 

από ένα πεπερασμένο αριθμό επαναλήψεων. Αυτό προκύπτει επειδή υπάρχει ένας 

πεπερασμένος αριθμός ακραίων σημείων και κάθε μη εκφυλισμένο αξονικό βήμα 

(pivot) που αναγκάζει την αντικειμενική συνάρτηση αυστηρά να αυξηθεί. Επομένως, 

δεν είναι πιθανό να επισκεφθεί τα ίδια ακραία σημεία δυο φορές. Ωστόσο, παρουσία 

εκφυλισμού, η πεπερασμένη σύγκλιση εξασφαλίζεται αν χρησιμοποιείται ο κανόνας 

πρόληψης κύκλωσης (cycling). Η βασική ιδέα των κανόνων πρόληψης κύκλωσης 

(cycling) είναι να παρέχουν μια μέθοδο διάσπασης των δεσμών (ties) στον έλεγχο 

ελάχιστου πηλίκου (minimum ratio test) με τέτοιο τρόπο που να μην είναι πιθανό να 

επαναληφθεί ο βασικός πίνακας κατά τη διάρκεια μιας ακολουθίας εκφυλισμένων 

αξονικών βημάτων (pivots).  
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Κεφάλαιο 3 

Η μέθοδος δικτυωτής Simplex -Network Simplex 

Μια κατηγορία προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με ειδική δομή δικτύου 

μπορούν να παρουσιαστούν με γραφική αναπαράσταση, καθώς η δομή δικτύου 

επιτρέπει στα προβλήματα αυτά να επιλυθούν με ένα εξαιρετικά αποδοτικό τρόπο. 

Δηλαδή, ακόμα κι αν τα προβλήματα αυτά μπορούν να επιλυθούν με τον τυπικό 

αλγόριθμο Simplex, είναι πολύ πιο αποδοτικό να αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος που 

εκμεταλλεύεται την ειδική δομή του δικτύου. Στην πραγματικότητα, αυτός ο ειδικός 

αλγόριθμος, που ονομάζεται μέθοδος δικτυωτής Simplex (network simplex method), 

είναι 200 με 300 φορές γρηγορότερος από την τυπική μέθοδο simplex στην επίλυση 

μεγάλων προβλημάτων δομημένων δικτύων. Επιπλέον, τα προβλήματα αυτά 

παρουσιάζουν μια ιδιότητα γνωστή ως unimodularity (όταν η ορίζουσα της μήτρας 

έχει τιμή    ή   ). Ένα πρόβλημα που έχει δεδομένα ακεραίους και έχει την ιδιότητα 

της unimodularity δίνει πάντα αυστηρά μια ακέραιη λύση όταν επιλύεται με τη μέθοδο 

simplex. Δηλαδή ένα τέτοιο πρόβλημα έχει ακραία σημεία (βασικές λύσεις) που έχουν 

όλα ακέραιες τιμές. 

Παρακάτω θα παρουσιαστεί κάποια βασική ορολογία δικτύων και το πρόβλημα 

ελάχιστου κόστους ροής δικτύων (minimum cost network flow problem). Οι ειδικές 

ιδιότητες του μοντέλου δικτύου διαχωρίζονται, γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη 

της μεθόδου δικτυωτής Simplex (network simplex method). Τέλος παρουσιάζεται μια 

μέθοδος διαχείρισης ροής δικτύου με χωρητικότητες τόξων και μια παρουσίαση 

τυπικών εφαρμογών.  

 

3.1 Βασικοί ορισμοί και ορολογία της θεωρίας γράφων 

Παρακάτω παρατίθενται οι ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται στη θεωρία 

γράφων και δικτύων.  

Γράφημα Ένα γράφημα (graph)        αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων (nodes) 

            και ένα σύνολο τόξων (arcs)                         που συνδέουν 

κάποια ζευγάρια κόμβων του  . Τα τόξα μπορεί να είναι κατευθυνόμενα ή μη 

κατευθυνόμενα. Αν όλα τα τόξα είναι κατευθυνόμενα τότε το γράφημα   ονομάζεται 
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κατευθυνόμενο γράφημα ή δίγραφος. Αν όλα τα τόξα είναι μη κατευθυνόμενα, τότε το 

γράφημα   ονομάζεται μη κατευθυνόμενο γράφημα. Τέλος, αν το γράφημα   

περιλαμβάνει τόσο  μη κατευθυνόμενα όσο και κατευθυνόμενα τόξα, τότε το γράφημα 

  ονομάζεται μεικτό γράφημα.[2]  

Το γράφημα        είναι κατάλληλο (proper) αν το πλήθος των στοιχείων του 

συνόλου κόμβων   και του συνόλου τόξων   ικανοποιούν τα       και      . Δυο 

κόμβοι στο γράφο ονομάζονται γειτονικοί αν συνδέονται απευθείας με κάποιο τόξο. 

Το κατευθυνόμενο τόξο        , είναι ένα τόξο που κατευθύνεται από τον κόμβο   

στον κόμβο  , ο κόμβος   ονομάζεται κόμβος-από (from-node) και ο κόμβος   

ονομάζεται κόμβος-προς (to-node). Το τόξο       προσπίπτει στους κόμβους   και  . 

Ο κόμβος   ονομάζεται κόμβος ουρά (tail) και ο κόμβος   ονομάζεται κόμβος κεφαλή 

(head). Για κάθε κόμβο  , το σύνολο των κόμβων   για τους οποίους υπάρχει ένα 

τόξο       ονομάζεται προοδευτικό-αστέρι (forward-star) του  . Αντίστοιχα, για κάθε 

κόμβο  , το σύνολο των κόμβων   για τους οποίους υπάρχει ένα τόξο       ονομάζεται 

αντίστροφο-αστέρι (reverse-star) του  .[3]  

Παρακάτω θα ασχοληθούμε με κατευθυνόμενα γραφήματα. Στο σχήμα 3.1 φαίνεται 

ένα παράδειγμα κατευθυνόμενου γραφήματος. Σημειώνεται ότι το τόξο       είναι ένα 

τόξο που κατευθύνεται από τον κόμβο   στον κόμβο  . Το τόξο       προσπίπτει 

στους κόμβους   και  .  

 

Σχήμα 3.1 Κατευθυνόμενο γράφημα 
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Μονοπάτι Ένα μονοπάτι (path) είναι μια ακολουθία κόμβων               που 

συνδέεται από κατευθυνόμενα τόξα                            . Ένα μονοπάτι από τον 

κόμβο    στον    είναι μια ακολουθία τόξων                               στην 

οποία ο αρχικός κόμβος κάθε τόξου, είναι ο ίδιος με τον τερματικό κόμβο του 

προηγούμενου στην ακολουθία τόξου και οι         είναι όλοι διακριτοί κόμβοι. Για 

αυτό το λόγο κάθε τόξο στο μονοπάτι κατευθύνεται “προς” τον    και “μακριά από” 

τον   . Ένα μονοπάτι είναι απλό αν κάθε κόμβος εμφανίζεται μόνο μια φορά στην 

ακολουθία. Στο σχήμα 3.2 φαίνεται ένα μονοπάτι. 

 

Σχήμα 3.2 Μονοπάτι 

 

Κύκλωμα Ένα κύκλωμα (circuit) είναι ένα κλειστό μονοπάτι. Δηλαδή, ένα κύκλωμα 

αποτελείται από ένα μονοπάτι από τον κόμβο    στον κόμβο    ενώ παράλληλα 

περιλαμβάνεται το τόξο        . Στο σχήμα 3.3 φαίνεται ένα κύκλωμα. 

 

Σχήμα 3.3 Κύκλωμα 
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Σημειώνεται ότι όλα τα τόξα σε ένα μονοπάτι και ένα κύκλωμα είναι 

προσανατολισμένα στην ίδια κατεύθυνση.  

Αλυσίδα Μια αλυσίδα (chain) έχει την ίδια βασική δομή όπως ένα μονοπάτι αλλά δεν 

είναι απαραίτητο όλα τα τόξα να κατευθύνονται προς τον κόμβο   . Μια αλυσίδα είναι 

απλή αν κάθε κόμβος εμφανίζεται μόνο μια φορά σε όλη την αλληλουχία. Μια 

αλυσίδα είναι ένα μη κατευθυνόμενο μονοπάτι. Μια απλή αλυσίδα φαίνεται στο 

σχήμα 3.4. 

 

Σχήμα 3.4 Αλυσίδα 

 

Κύκλος Ένας κύκλος (cycle) είναι μια κλειστή αλυσίδα. Ένας κύκλος εμφανίζεται στο 

σχήμα 3.5. 

 

Σχήμα 3.5 Κύκλος 

 

Κάθε μονοπάτι είναι μια αλυσίδα αλλά δεν ισχύει το αντίστροφο. Όπως επίσης και 

κάθε κύκλωμα είναι ένας κύκλος αλλά όχι το αντίστροφο.  
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Συνδεδεμένο γράφημα Ένα γράφημα        ονομάζεται συνδεδεμένο (connected 

graph) αν υπάρχει μια αλυσίδα σε κάθε ζευγάρι κόμβων στο  . 

Υπογράφος Ένα γράφημα           είναι υπογράφος (subgraph) του        αν 

      και      . Επίσης είναι προφανές ότι αν το τόξο          τότε       .  

Ζευγνύων Υπογράφος Ένα γράφημα           είναι ένας ζευγνύων υπογράφος 

(spanning subgraph) του        αν το    είναι υπογράφος του   και     , δηλαδή 

το    περιλαμβάνει τους ίδιους ακριβώς κόμβους με το  . 

Δέντρο Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον προσδιορισμό ενός δέντρου (tree). Οι 

παρακάτω ορισμοί είναι ισοδύναμοι. 

(α) Ένα δέντρο είναι ένα συνεκτικό γράφημα χωρίς κύκλους 

(β) Ένα δέντρο είναι ένα γράφημα χωρίς κύκλους,   κόμβους και     τόξα. 

(γ) Ένα δέντρο είναι ένα συνεκτικό γράφημα με   κόμβους και     τόξα.  

Στο σχήμα 3.6 φαίνεται ένα δέντρο. 

 

Σχήμα 3.6 Δέντρο 

 

Ζευγνύον Δέντρο Ένα ζευγνύον δέντρο (spanning tree) είναι ένας συνεκτικός 

ζευγνύων υπογράφος χωρίς κύκλους. Ισοδύναμα ένα μερικό γράφημα ενός μη 

κατευθυνόμενου γραφήματος        με   κόμβους ονομάζεται ζευγνύον δέντρο αν 

είναι δέντρο   κόμβων. 

Τα ζευγνύοντα δέντρα παίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της μεθόδου δικτυωτής 

Simplex (network simplex method). Για ένα γενικό γράφημα, είναι προφανές ότι 

μπορεί να υπάρχει μεγάλο πλήθος από ζευγνύοντα δέντρα. Στην πραγματικότητα, 
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για ένα πλήρες γράφημα, δηλαδή για ένα γράφημα με ένα τόξο ανάμεσα από κάθε 

ζευγάρι κόμβων, με πλήθος   κόμβων, ο Cayley (1874) έδειξε ότι υπάρχουν      

ξεχωριστά ζευγνύοντα δέντρα. 

Ένα ριζωμένο δέντρο (rooted tree) ή ισοδύναμα ένα κατευθυνόμενο δέντρο (directed 

tree) ή ένα προσανατολισμένο δέντρο (oriented tree) είναι ένα δέντρο για το οποίο 

επιλέγεται έστω μια κορυφή   που ονομάζεται ρίζα (root) με βαθμό μηδέν και τα τόξα 

έχουν προσανατολισμό ώστε για κάθε κορυφή     το τόξο να έχει κατεύθυνση από 

την κορυφή ρίζα   προς την κορυφή  .   

Το βασικό γράφημα   για το πρόβλημα ελάχιστου κόστους ροής είναι συνδεδεμένο, 

δηλαδή, υπάρχει μια αλυσίδα ανάμεσα σε κάθε ζευγάρι κόμβων στο  . Αυτή η 

ιδιότητα είναι γνωστή και ως απόδοση ενός ασθενώς συνδεδεμένου γράφου (weakly 

connected graph). Ισχυρά συνδεδεμένος (strongly connected graph) είναι ένας 

γράφος όπου υπάρχει ένα κατευθυνόμενο (directed) μονοπάτι από κάθε κόμβο σε 

κάθε άλλο κόμβο. Ένας πλήρης γράφος (complete graph) είναι αυτός όπου κάθε 

κόμβος του συνδέεται με τόξο με κάθε άλλο κόμβο. Επομένως, ένας πλήρης γράφος 

  κόμβων έχει        τόξα.  

Ένας υπογράφος           του γράφου        είναι αυτός που ικανοποιεί το      

και      με την προϋπόθεση ότι αν         , τότε τόσο το   όσο και το   ανήκουν 

στο   . Αν     , τότε ο    θεωρείται ένας κατάλληλος υπογράφος (ιδιάζων proper 

subgraph) του  . Αν     , τότε ο    ονομάζεται ζευγνύων υπογράφος (spanning 

subgraph) του  , δηλαδή συνδέει (ζευγνύει “spans”) όλους τους κόμβους του  . Ένας 

υπογράφος           του        επηρεάζεται από το σύνολο κόμβων    αν το    

περιλαμβάνει όλα τα τόξα στο   που έχουν και τους δυο συνδεόμενους κόμβους στο 

  .  

Ο βαθμός (degree) ή τάξη (rank) του κόμβου είναι ο αριθμός των τόξων που 

προσπίπτουν σε αυτόν. Ο εισερχόμενος-βαθμός (in-degree) ενός κόμβου   είναι ο 

αριθμός των τόξων που έχουν τον κόμβο   ως τον κόμβο-προς (to-node) τα τόξα 

αυτά και ο εξερχόμενος-βαθμός (out-degree) του   είναι ο αριθμός των τόξων που 

έχουν τον κόμβο   ως τον κόμβο-από (from-node) αυτά. Επομένως, ισχύει 

(εισερχόμενος-βαθμός (in-degree) του  )  + (εξερχόμενος-βαθμός (out-degree) του  ) 

= (βαθμός του  ). Στο σχήμα    , ο εισερχόμενος-βαθμός (in-degree) του κόμβου   
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είναι   και ο εξερχόμενος-βαθμός (out-degree) του είναι  , οπότε ο βαθμός του είναι 

 . Ένα κόμβος που έχει βαθμό   ή   είναι ένας τελικός κόμβος (end node). Μερικές 

φορές, ο τελικός κόμβος (end node) ενός δέντρου αναφέρεται και ως κόμβος φύλλο 

(leaf node). 

 

Ιδιότητες δέντρων 

Ιδιότητα 1  

Έστω   ένα κατάλληλο γράφημα δέντρου που έχει       κόμβους και έστω 

       . Αποσυνδέοντας το τόξο       από το  , δηλαδή, απομακρύνοντας το τόξο 

      από το   αλλά αφήνοντας τους κόμβους   και   στο  , το   αποσυντίθεται σε 

δυο δέντρα τα    και   . Αυτό προκύπτει επειδή αποσυνδέοντας το       πρέπει να 

προκύψουν     συνιστώσες, όπου κάθε συνιστώσα είναι ένα δέντρο. 

Τοποθετώντας ξανά το      , προκύπτει ένας κύκλος στο  , που είναι άτοπο. Επειδή 

τοποθετώντας ξανά το       δεν μπορούν εξ ορισμού να συνδεθούν περισσότερες 

από δυο συνιστώσες και επειδή το   είναι συνδεδεμένο, πρέπει να έχουμε     

συνιστώσες-υποδέντρα. 

 

Ιδιότητα 2  

Ένα κατάλληλο γράφημα δέντρου έχει τουλάχιστον δυο τελικούς κόμβους. Γεγονός 

που είναι προφανώς αληθές για ένα δέντρο με δυο μόνο κόμβους. Επαγωγικά, 

υποθέτουμε ότι αυτό είναι αληθές για ένα δέντρο που έχει  , …,       κόμβους και 

θέλουμε να αποδείξουμε ότι είναι αληθές και για ένα δέντρο που έχει   κόμβους, 

όπου    . Επιλέγουμε ένα τόξο         και το αποσυνδέουμε από το  , 

δημιουργώντας δυο δέντρα    και   , με το καθένα να έχει λιγότερους από       

κόμβους. Αν το    ή το    έχει ένα μόνο κόμβο, τότε από την επαγωγική υπόθεση, ο 

συνολικός αριθμός των τελικών κόμβων στο    και το    είναι τουλάχιστον  . 

Επιπλέον, τοποθετώντας ξανά το τόξο      , μπορεί να χαθεί το πολύ ένας από τους 

τελικούς κόμβους. Για το λόγο αυτό, το   έχει τουλάχιστον δυο τελικούς κόμβους. 

Διαφορετικά, αν τόσο το    όσο και το    είχαν τουλάχιστον δυο κόμβους το καθένα, 

τότε συνολικά υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τελικοί κόμβοι. Οπότε, τοποθετώντας 
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ξανά το       μπορεί να προκύψει απώλεια το πολύ δυο τελικών κόμβων. Γεγονός 

που σημαίνει ότι το   έχει τουλάχιστον δυο τελικούς κόμβους. 

 

Ιδιότητα 3  

Ένα δέντρο που έχει   κόμβους έχει       τόξα. Αυτό είναι προφανώς αληθές για 

    ή  . Με επαγωγή, υποθέτουμε ότι ισχύει για ένα δέντρο που έχει       

κόμβους και θέλουμε να αποδείξουμε ότι ισχύει για ένα δέντρο με   κόμβους,    . 

Από την ιδιότητα 2, υπάρχει ένας τελικός κόμβος  . Αποσυνδέουμε το (μοναδικό) 

τόξο που πρόσκειται στον τελικό κόμβο, οπότε προκύπτουν δυο δέντρα τα    και    

(από την Ιδιότητα 1), όπου       . Για αυτό το λόγο, το    έχει μηδενικό πλήθος 

τόξων και το    έχει       κόμβους. Από την επαγωγική υπόθεση, έχει       

τόξα. Επομένως, το   έχει               τόξα. 

 

Ισοδύναμα Χαρακτηριστικά ενός Γραφήματος Δέντρου     

α. Το   είναι συνδεδεμένο και δεν έχει κύκλους. 

β. Το   είναι συνδεδεμένο και έχει       τόξα. 

γ. Το   έχει       τόξα και δεν έχει κύκλους. 

δ. Το   είναι συνδεδεμένο, αλλά αποσυνδέοντας κάποιο τόξο από το   προκύπτουν 

δυο συνιστώσες. 

ε. Το   δεν έχει κύκλους, αλλά προσθέτοντας οποιοδήποτε νέο τόξο στο   οδηγεί σε 

ένα γράφημα που έχει ακριβώς ένα κύκλο. Ένα τέτοιο γράφημα ονομάζεται ένα-

δέντρο (one-tree).  

στ. Το   έχει μια μοναδική αλυσίδα που συνδέει κάθε ζευγάρι κόμβων. 
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3.2 Το πρόβλημα ελάχιστου κόστους ροής δικτύου  

Το πρόβλημα του ελάχιστου κόστους ροής δικτύου (the minimum cost network flow 

problem) το οποίο ονομάζεται και πρόβλημα μεταφόρτωσης (transhipment problem) 

ορίζεται ως εξής: 

Δίνεται ένα δίκτυο μεταφόρτωσης (transhipment network) το οποίο είναι ένα 

κατευθυνόμενο γράφημα        σταθμισμένων κόμβων και τόξων, που αποτελείται 

από ένα σύνολο κόμβων             και ένα σύνολο κατευθυνόμενων τόξων 

                        που αποτελείται από συνδεδεμένα ζευγάρια κόμβων του  . 

Το τόξο       είναι προσπίπτον στους κόμβους   και   και κατευθύνεται από τον 

κόμβο   στον κόμβο  . Θεωρούμε ότι το δίκτυο έχει   κόμβους και   τόξα. 

Σε κάθε κόμβο             αντιστοιχεί μια ποσότητα   . Αν      για ένα 

συγκεκριμένο κόμβο  , τότε θεωρούμε ότι το    αναπαριστά την προσφορά μιας 

συγκεκριμένης ποσότητας στον κόμβο   και ο κόμβος   ονομάζεται πηγή (source) ή 

προέλευση (origin) ή σημείο προσφοράς (supply point) με διαθέσιμη ποσότητα ίση με 

  . Αν     , τότε το    είναι η ζήτηση στον κόμβο   και ο κόμβος   ονομάζεται δέκτης 

(sink) ή σημείο ζήτησης (demand point) ή σημείο προορισμού (destination point), με 

ζητούμενη ποσότητα, ίση με     . Τέλος αν      τότε ο κόμβος   ονομάζεται κόμβος 

μεταφόρτωσης (transhipment point) ή ενδιάμεσος κόμβος (intermediate node). 

Σε κάθε τόξο         αντιστοιχεί ένας αριθμός     που παριστάνει το κόστος 

μεταφοράς μιας μονάδας προϊόντος από το σημείο προέλευσης   στο σημείο 

προορισμού  .  

Χωρίς απώλεια της γενικότητας, θα θεωρήσουμε ότι στο δίκτυο        η συνολική 

προσφορά ισοδυναμεί με τη συνολική ζήτηση. Υποθέτουμε δηλαδή ότι 

   

 

   

               

για ένα δίκτυο   κόμβων. Όμως η υπόθεση 
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δεν ισχύει πάντα. Στην περίπτωση αυτή, για να ισορροπήσει η προσφορά και η 

ζήτηση προστίθεται ένας εικονικός κόμβος ζήτησης (dummy demand node) ή ένας 

εικονικός κόμβος προσφοράς (dummy supply node).  

Αν η ολικά προσφερόμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη από την ολικά ζητούμενη 

ποσότητα έχουμε    
 
     , τότε θα μπορούσε να προστεθεί ένας εικονικός κόμβος 

ζήτησης     με ζητούμενη ποσότητα          
 
    και τόξα με μηδενικό κόστος 

από κάθε κόμβο προσφοράς προς το νέο κόμβο, δηλαδή για κάθε κόμβο προσφοράς 

  εισάγουμε το τόξο         με κόστος         . 

Αυτό απεικονίζεται γραφικά στο σχήμα    , όπου ο κόμβος   αναπαριστά τον 

εικονικό κόμβο ζήτησης. Αν η λύση σε αυτό το τροποποιημένο πρόβλημα καθορίζει 

ότι ο κόμβος προσφοράς   μεταφέρει κάποια θετική ποσότητα στον εικονικό κόμβο 

ζήτησης, τότε αυτό ερμηνεύεται σαν περίσσεια ζήτησης που είναι απλά 

αποθηκευμένη ή ασφαλισμένη στον κόμβο  . 

 

Σχήμα 3.7 Προσθήκη εικονικού κόμβου ζήτησης 

Αντίστοιχα, αν η ολικά ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη από την ολικά 

προσφερόμενη ποσότητα δηλαδή    
 
      τότε προστίθεται ένας εικονικός κόμβος 

προσφοράς     με προσφερόμενη ποσότητα ίση με          
 
    και τόξα με 

μηδενικό κόστος από το νέο κόμβο προς κάθε κόμβο ζήτησης, δηλαδή για κάθε 

σημείο ζήτησης   εισάγουμε το τόξο         με         .  
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Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, εκτός από την ποσότητα    που σχετίζεται με κάθε 

κόμβο, υπάρχει μια μονάδα κόστους ανά ροή,    , που σχετίζεται με κάθε τόξο. Το 

πρόβλημα είναι ο καθορισμός του ελάχιστου κόστους ανά ροή στο δίκτυο που 

ικανοποιεί την συνολική ζήτηση, όπου οι μεταβλητές απόφασης δίνονται από  

                                                                            

Αν έχει προστεθεί ένας εικονικός κόμβος για της εξισορρόπηση της προσφοράς ή της 

ζήτησης, τότε οι μονάδες κόστους στα επιπλέον τόξα ανατίθεται ανάλογα με την 

περίπτωση. Αν στο μοντέλο υπολογίζονται μόνο τα κόστη μεταφοράς, τότε το κόστος 

κάθε τόξου που είναι συνδεδεμένο στον εικονικό κόμβο θα είναι μηδενική, επειδή δεν 

λαμβάνει χώρα καμία πραγματική μεταφορά κατά μήκος αυτών των τόξων. Ωστόσο, 

σε κάποιες περιπτώσεις όταν προστίθεται ένας εικονικός κόμβος ζήτησης, ίσως 

κρίνεται απαραίτητο να γίνει ανάθεση μιας μονάδας κόστους σε κάθε εικονικό τόξο 

που ισοδυναμεί με το κόστος απογραφής (inventory) της μονάδας επειδή οι μονάδες 

που “μεταφέρονται” κατά μήκος των εικονικών τόξων στην πραγματικότητα 

κρατούνται σε απογραφή στους αντίστοιχους κόμβους προσφοράς. Αντίστοιχα, τα 

κόστη των τόξων μπορεί να αντικατοπτρίζουν τα κόστη των χαμένων ευκαιριών στην 

περίπτωση ενός εικονικού κόμβου προσφοράς. 

Για κάθε τόξο         προσδιορίζεται η ποσότητα       του προϊόντος που 

φορτώνεται από τον κόμβο προσφοράς   για να μεταφερθεί στον κόμβο προορισμού 

 . Έχουμε δηλαδή  

     ποσότητα που φορτώνεται από τον κόμβο   για τον κόμβο   χρησιμοποιώντας 

το τόξο      . 

Η ροή που εξέρχεται (εκρέει) του κόμβου   δίνεται από              , ενώ η ροή που 

εισέρχεται (εισρέει) στον κόμβο   δίνεται από               . Λόγω διατήρησης της 

ροής, η ροή που εξέρχεται του κόμβου   μείον τη ροή που εισέρχεται στον κόμβο   

πρέπει να ισοδυναμεί με την προσφορά (ζήτηση) στον κόμβο  . Σε ένα δίκτυο        

ένα πρόγραμμα φόρτωσης                 ονομάζεται εφικτό (feasible) αν και 

μόνο αν      ,          και για κάθε κόμβο  , πρέπει να ισχύει 
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Οπότε το   είναι εφικτό, αν και μόνο αν οι μεταφερόμενες ποσότητες     πέρα από 

τον περιορισμό της μη αρνητικότητας ικανοποιούν:   

(i) Η εισερχόμενη ποσότητα σε κάθε σημείο ζήτησης μείον την εξερχόμενη ποσότητα 

από το σημείο αυτό είναι ίση με τη ζητούμενη ποσότητα στο σημείο αυτό.  

(ii) Η εξερχόμενη ποσότητα από κάθε σημείο προσφοράς μείον την εισερχόμενη 

ποσότητα στο σημείο αυτό είναι ίση με την προσφερόμενη ποσότητα στο σημείο 

αυτό.  

(iii) Η εισερχόμενη ποσότητα σε κάθε σημείο μεταφόρτωσης είναι ίση με την 

εξερχόμενη ποσότητα από το σημείο αυτό.  

Επομένως το πρόβλημα του ελάχιστου κόστους ροής σε ένα δίκτυο μπορεί να 

διατυπωθεί ως εξής: 

Να προσδιοριστεί ένα εφικτό πρόγραμμα φόρτωσης που να ελαχιστοποιεί το ολικό 

κόστος διακίνησης ενός προϊόντος.[1]   

ή αντίστοιχα  

Μετέφερε τη διαθέσιμη προσφορά μέσα από το δίκτυο για να ικανοποιηθεί η ζήτηση 

με το ελάχιστο κόστος.[3] 

Η διατύπωση γραμμικού προγραμματισμού του προβλήματος ελάχιστου κόστους 

ροής σε ένα δίκτυο είναι  

                    
       

             

υπό τον όρο 
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Οι παραπάνω εξισώσεις ονομάζονται εξισώσεις συντήρησης της ροής (flow 

conservation equations) ή εξισώσεις ισορροπίας της ροής (flow balance equations) ή 

εξισώσεις Kirchoff (Kirchoff’s equations) και επισημαίνουν ότι η ροή δεν μπορεί ούτε 

να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί στο δίκτυο. Στις εξισώσεις διατήρησης της 

ροής το 

  
      

 

   

            

αναπαριστά τη συνολική ροή που εκρέει από τον κόμβο   και το  

  
      

 

   

            

αναπαριστά τη συνολική ροή που εισρέει στον κόμβο  . 

Σύμφωνα λοιπόν με τις εξισώσεις διατήρησης της ροής η καθαρή ροή από τον κόμβο 

  είναι ίση με      
    

  και 

       

 

   

     

 

   

 

Πιο συγκεκριμένα αν      τότε   
    

  οπότε πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη 

εισερχόμενη ροή από ότι εξερχόμενη ροή στον κόμβο  . Αντίστοιχα, όταν      τότε 

  
    

  οπότε πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εξερχόμενη ροή από ότι εισερχόμενη 

ροή στον κόμβο  . 

Το πρόβλημα ελάχιστου κόστους ροής σε ένα δίκτυο   κόμβων και   τόξων  

                    
       

 

μπορεί να γραφτεί σε μορφή μητρών ως εξής   

                         

Με περιορισμούς: 
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Όπου   μια     κόμβο προς τόξο προσκείμενη μήτρα (node-arc incidence matrix) 

του δικτύου       . 

            είναι το διάνυσμα προσφοράς (supply vector) όπου    είναι η 

διαθέσιμη ποσότητα στον κόμβο  , με τη ζήτηση να ερμηνεύεται ως αρνητική 

προσφορά 

                είναι το διάνυσμα κόστους (cost vector)  

                είναι το διάνυσμα των μεταβλητών απόφασης όπου για 

συγκεκριμένες τιμές των     γίνεται το διάνυσμα ενός προγράμματος φόρτωσης. 

Η μήτρα συνιστωσών   αποτελείται από μια γραμμή για κάθε κόμβο του δικτύου και 

μια στήλη για κάθε τόξο. Για κάθε τόξο         αντιστοιχεί ένα διάνυσμα στήλη  

 

  
  
 
  

                          

          
           

               

  

Συμπερασματικά κάθε στήλη της   περιέχει δυο μόνο μη μηδενικές συνιστώσες, με   

και   . Η στήλη που αντιστοιχεί στο τόξο       έχει   στη γραμμή  ,    στη γραμμή   

και μηδέν τα άλλα στοιχεία. Το διάνυσμα     αναπαριστά τη στήλη που σχετίζεται με 

το τόξο      . Επομένως προκύπτει ότι κάθε διάνυσμα     της μήτρας   μπορεί να 

εκφραστεί ως  

          

Όπου    και    το   και   μοναδιαίο διάνυσμα αντίστοιχα του χώρου   . Το σύμβολο 

   αναφέρεται σε ένα διάνυσμα με όλα τα στοιχεία μηδέν εκτός από το ένα   στην 

      θέση. Για παράδειγμα το      είναι μια στήλη που αντιστοιχεί στο τόξο      . 

Οπότε  
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Αν σε κάθε τόξο         υπάρχει ένα ανώτατο όριο ποσότητας     που μπορεί να 

μεταφερθεί από την κορυφή   στην κορυφή   τότε έχουμε το πρόβλημα του ελάχιστου 

κόστους ροής σε ένα δίκτυο με φραγμένες μεταβλητές (the bounded variable 

minimum cost network flow problem) που μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:  

             

Με περιορισμούς 

     

      

Με                 ορίζεται το διάνυσμα των φραγμών. Ενώ οι σύνθετες 

ανισότητες          ,         ονομάζονται και περιορισμοί δυναμικότητας 

(capacity constraints). 

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να θεωρηθεί γενική περίπτωση του προβλήματος 

ελάχιστου κόστους ροής σε ένα δίκτυο που προκύπτει αν θέσουμε              

 . 

 

3.3 Ιδιότητες μήτρας    

Από τον περιορισμό    
 
      προκύπτει ότι το άθροισμα των   εξισώσεων του 

συστήματος      είναι μηδενικό, αφού προσθέτοντας τις γραμμές της μήτρας   

προκύπτει ένα μηδενικό διάνυσμα. Επομένως οι γραμμές της μήτρας   είναι 

γραμμικά εξαρτημένες. Η μήτρα   έχει   γραμμές, οπότε η τάξη της   είναι 

         . Για την ακρίβεια η τάξη της   είναι            . 

Οπότε κάθε μια από τις   εξισώσεις της μήτρας   μπορεί να γραφεί ως άθροισμα 

των υπόλοιπων     εξισώσεων. 

Συνεπώς η μήτρα   είναι ιδιάζουσα (singular) αφού το σύνολο των διανυσμάτων της 

είναι γραμμικά εξαρτημένο. 
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Η Τεχνητή Μεταβλητή  

Για να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος simplex (simplex algorithm), χρειάζεται να 

διασφαλιστεί ότι η μήτρα συντελεστών έχει πλήρη τάξη γραμμών. Αυτό μπορεί να 

υλοποιηθεί είτε διαγράφοντας μια γραμμή της   ή με την προσθήκη μιας γραμμικά 

ανεξάρτητης στήλης στην  . Επιλέγοντας την προσθήκη μιας γραμμικά ανεξάρτητης 

στήλης, επειδή κάθε στήλη αντιστοιχεί σε μια μεταβλητή (τόξο), αυτή η επιπλέον 

στήλη μπορεί να θεωρηθεί σαν μια τεχνητή μεταβλητή. Με την προσθήκη της 

τεχνητής μεταβλητής η τάξη της νέας μήτρας θα είναι  . Χωρίς απώλεια της 

γενικότητας, θεωρείται ότι αυτή η μεταβλητή αντιστοιχεί στον κόμβο   με την 

αντίστοιχη στήλη 

   

 

 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

με το   να εμφανίζεται στην       γραμμή, που αντιστοιχεί στον   κόμβο. Η 

επιλογή της γραμμής   ήταν αυθαίρετη και κάθε κόμβος θα δούλευε το ίδιο καλά. Η 

καινούργια στήλη έχει μόνο μια μη μηδενική εγγραφή, οπότε μπορεί να απεικονιστεί 

σαν ένα τόξο, με τον κόμβο   ως τον κόμβο ουρά και το τόξο να κατευθύνεται στο 

χώρο.  

 

Σχήμα 3.8 Πρόβλημα ροής δικτύου με τόξο ρίζα 

Εξαιτίας αυτής της γραφική απεικόνισης της τεχνητής μεταβλητής, όπου το τόξο έχει 

μόνο ένα τέλος (one-ended arc) ονομάζεται τόξο ρίζας (root arc) και ο αντίστοιχος 

κόμβος   ονομάζεται κόμβος ρίζα (root node). Θεωρούμε ότι το τόξο ρίζα (root arc) 

προσπίπτει στον κόμβο  , οπότε η αντίστοιχη μεταβλητή θα καθορίζεται από το   . 
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Όμως επειδή το πρόβλημα ροής δικτύου θεωρείται ισορροπημένο, δηλαδή η 

προσφορά ισούται της ζήτησης, η ροή στο τόξο ρίζας (root arc) θα είναι πάντα 

μηδενική δηλαδή     . Ο μοναδικός ρόλος του τόξου ρίζας είναι για να 

δημιουργηθεί μια μη ιδιάζουσα (nonsingular)     υπομήτρα βάσης (basis 

submatrix) από τη μήτρα       . Επειδή η τάξη της μήτρας   είναι            , 

η στήλη που αντιστοιχεί στο τόξο ρίζας (root arc) θα περιλαμβάνεται σε κάθε 

υπομήτρα που είναι βάση της       .   

 

Βάσεις (Bases) και Ριζωμένα Ζευγνύοντα Δέντρα (rooted Spanning Trees)  

Για την ανάπτυξη ενός ευφυούς αλγορίθμου για την επίλυση προβλημάτων 

γραμμικού προγραμματισμού είναι σημαντική η σχέση ανάμεσα τις αλγεβρικές και 

γραφικές αναπαραστάσεις των βασικών λύσεων. Συγκεκριμένα, μια από τις πιο 

σημαντικές σχέσεις είναι αυτή που υπάρχει ανάμεσα στις μήτρες βάσης (basis 

matrices) και τα ριζωμένα ζευγνύοντα δέντρα (rooted spanning trees). 

 

Θεώρημα 3.1 Κάθε ριζωμένο (rooted) ζευγνύον δέντρο είναι βάση  

Έστω   ένα ριζωμένο (rooted) ζευγνύον δέντρο για το γράφημα       . Καθορίζεται 

μια     υπομήτρα   της   που έχει     στήλες από την   που αντιστοιχούν με 

τα     τόξα του δέντρου   και την τεχνητή στήλη που σχετίζεται με το τόξο ρίζας. 

Τότε η μήτρα   είναι κάτω τριγωνική με μη μηδενικά διαγώνια στοιχεία και για αυτό το 

λόγο η   είναι μη ιδιάζουσα (nonsingular) και μήτρα βάσης. 

Απόδειξη  

Η απόδειξη θα γίνει με επαγωγή για τον αριθμό των   κόμβων. Το θεώρημα 

επαληθεύεται αρχικά για     κόμβους. Χωρίς απώλεια της γενικότητας, έστω 

ριζωμένο (rooted) ζευγνύον δέντρο   που αποτελείται από δυο κόμβους, το τόξο που 

τους ενώνει και το τόξο ρίζα, όπως φαίνεται στο σχήμα    .  

 

Σχήμα 3.9 Ριζωμένο ζευγνύον δέντρο με     κόμβους 

1 2 
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Έπειτα η μήτρα   ορίζεται ως 

  
                     
 
 

 
                 

                     
 
 

Και είναι προφανές ότι η μήτρα   είναι κάτω τριγωνική μη ιδιάζουσα (nonsingular). 

Ακολουθεί ο προσδιορισμός της επαγωγικής υπόθεσης. Υποθέτουμε ότι το θεώρημα 

είναι αληθές για γράφους με λιγότερους από ή ίσους με     κόμβους. Χρειάζεται 

να αποδειχθεί ότι το θεώρημα ισχύει για ένα γράφημα με   κόμβους, για     με 

επαγωγή, ώστε να ισχύει το θεώρημα.  

Έστω   ένας γράφος με   κόμβους, με     και έστω   ένα ριζωμένο (rooted) 

ζευγνύον δέντρο για τον  . Έστω οι τελικοί κόμβοι (end nodes) ενός δέντρου είναι 

αυτοί που έχουν βαθμό μικρότερο ίσο   . Τότε, το   έχει τουλάχιστον ένα τελικό 

κόμβο, τον κόμβο   , επειδή ένα μη ριζωμένο (unrooted) δέντρο με     κόμβους 

έχει τουλάχιστον δυο τελικούς κόμβους. 

Έστω    ο υπογράφος που διαμορφώνεται όταν ο τελικός κόμβος    και το 

συνδεδεμένο τόξο του αφαιρούνται από το  . Προφανώς, το    είναι ένα ριζωμένο 

(rooted) δέντρο με     κόμβους. Έστω    ο υπογράφος του   που διαμορφώνεται 

με την απομάκρυνση του    μαζί με όλα τα προσπίπτοντα τόξα του από το γράφημα 

 . Έπειτα το    είναι ένα ριζωμένο (rooted) ζευγνύον δέντρο για τον γράφο   . Η 

            μήτρα που συνδέεται με τον    δηλώνεται από τη   . Δηλαδή, η    

αποτελείται από τις στήλες που αντιστοιχούν στα τόξα του   . Τότε από την 

εισαγωγική υπόθεση, η μήτρα    είναι κάτω τριγωνική μη ιδιάζουσα. Στη συνέχεια 

επανασυνδέεται το    στο    για να διαμορφώσει το  . Με τη μήτρα   δηλώνεται η 

αναπαράσταση του δέντρου  , οπότε η μήτρα   μπορεί να διαμορφωθεί με την 

προσθήκη της στήλης και της γραμμής που αντιστοιχεί στον κόμβο    και το 

διασυνδεδεμένο τόξο στη μήτρα   . Αυτό μπορεί να διαμορφωθεί όπως ακολούθως. 
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Επειδή η μήτρα    είναι κάτω τριγωνική μη ιδιάζουσα, προκύπτει αντίστοιχα και η 

μήτρα   είναι επίσης κάτω τριγωνική μη ιδιάζουσα, οπότε αποδεικνύεται ότι το 

θεώρημα είναι αληθές. Στην πραγματικότητα η κατασκευή μιας κάτω τριγωνικής 

μήτρας για ένα ριζωμένο ζευγνύον δέντρο (rooted spanning tree) είναι ιδιαίτερα 

ξεκάθαρη και απλή. 

Προφανώς υπάρχουν πολλοί τρόποι για την αναπαράσταση του δέντρου   ως κάτω 

τριγωνική μήτρα, γεγονός που εξαρτάται από τη σειρά με την οποία επιλέγονται οι 

τελικοί κόμβοι. Το μόνο ριζωμένο δέντρο (rooted tree) που έχει μοναδική 

αναπαράσταση είναι ένα ριζωμένο (rooted) δέντρο που αποτελείται από μια μόνο 

αλυσίδα. 

 

Θεώρημα 3.2 Η τάξη μιας Μήτρας   

Σύμφωνα με το θεώρημα     κατασκευάζεται μια     μη ιδιάζουσα υπομήτρα 

(nonsingular submatrix) της μήτρας       , όπου είναι προφανές ότι η τεχνητή 

μεταβλητή    που αντιστοιχεί στο τόξο ρίζας πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε 

βάση. Αυτό οφείλεται από το γεγονός ότι η τάξη της μήτρας   είναι            . 

Προκύπτει επομένως ότι η τάξη της μήτρας        είναι              και η τάξη 

της μήτρας   είναι            . 

Το θεώρημα     επαλήθευσε ότι κάθε ριζωμένο (rooted) ζευγνύον δέντρο είναι βάση. 

Ωστόσο, πρέπει να επαληθευθεί ότι και το αντίστροφο είναι αληθές. Δηλαδή, 

εξακολουθεί να χρειάζεται απόδειξη ότι κάθε βάση αντιστοιχεί σε ένα ριζωμένο 

(rooted) ζευγνύον δέντρο. Το παρακάτω θεώρημα επαληθεύει την ισοδυναμία των 

ριζωμένων (rooted) ζευγνυόντων δέντρων και των μητρών βάσης. 

 

Θεώρημα 3.3 Κάθε βάση (basis) είναι ένα ριζωμένο (rooted) ζευγνύον δέντρο  

Έστω   ένα συνεκτικό γράφημα με κόμβο προς τόξο προσκείμενη μήτρα (node-arc 

incidence matrix)   και προσδιορίζεται η μήτρα        όπου    είναι μια τεχνητή 

στήλη που αντιστοιχεί στο τόξο ρίζας με κόμβο ρίζας  . Έστω   μια     

υπομήτρα βάσης της        και   ο υπογράφος του   που δημιουργείται από τη 
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βάση  . Δηλαδή το δέντρο   αποτελείται από   κόμβους του   μαζί με τα   τόξα 

που αντιστοιχούν στις στήλες της  . Τότε το   είναι ριζωμένο (rooted) ζευγνύον 

δέντρο. 

Απόδειξη 

Αφού η   είναι μήτρα βάσης, συνεπάγεται ότι η τάξη της          . Επομένως, η 

  πρέπει να περιλαμβάνει την τεχνητή στήλη που αντιστοιχεί στο τόξο ρίζας επειδή η 

τάξη της   είναι            . Ακόμα το   περιλαμβάνει όλους του κόμβους του 

  και για αυτό το λόγο το   είναι ένας ριζωμένος (rooted) ζευγνύον υπογράφος του 

 . Πρέπει να αποδειχθεί ότι το   είναι ένα ριζωμένο (rooted) δέντρο, δηλαδή ότι το   

έχει     τόξα μαζί με το τόξο ρίζας και δεν έχει καθόλου κύκλους. 

Προφανώς το   έχει     τόξα και επιπλέον το τόξο ρίζας επειδή η   αποτελείται 

από     στήλες της   μαζί με την στήλη που σχετίζεται με το τόξο ρίζας. Για αυτό 

το λόγο η απόδειξη θα είναι πλήρης αν αποδειχθεί ότι το   δεν περιλαμβάνει κανένα 

κύκλο. Έστω ότι το   περιλαμβάνει ένα κύκλο που αποτελείται από τους κόμβους 

              όπως φαίνεται στο σχήμα     . 

 

Σχήμα 3.10 Κύκλος 

Θεωρούμε τις στήλες που αντιστοιχούν στα τόξα αυτού του κύκλου. Στη συνέχεια 

προσανατολίσουμε τον κύκλο σύμφωνα με την κατεύθυνση ενός τόξου έστω του 

     , πολλαπλασιάζουμε κάθε διάνυσμα του κύκλου με   αν το τόξο που αντιστοιχεί 

στο διάνυσμα έχει την ίδια κατεύθυνση με το       και με    αν το τόξο έχει αντίθετη 

κατεύθυνση με το       και προσθέτοντάς τα προκύπτει    
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Προκύπτει λοιπόν ότι για κάθε υποσύνολο διανυσμάτων της   που τα αντίστοιχα 

τόξα και κόμβοι σχηματίζουν κύκλο είναι γραμμικά εξαρτημένα. Συνεπώς, αφού οι 

στήλες που σχετίζονται με τόξα στον κύκλο είναι γραμμικά εξαρτημένες, δεν μπορούν 

να αποτελούν τμήμα βάσης. Αυτό αντιτίθεται στο γεγονός ότι η   είναι μια μήτρα 

βάσης και επομένως το   δεν μπορεί να περιλαμβάνει κύκλο. Για αυτό το   είναι ένα 

ριζωμένο (rooted) ζευγνύον δέντρο. Ισοδύναμα σε κάθε υποσύνολο γραμμικώς 

ανεξάρτητων διανυσμάτων της   αντιστοιχεί ένα δέντρο. 

Τα παραπάνω θεωρήματα αποδεικνύουν την ισοδυναμία μεταξύ μητρών βάσης και 

ριζωμένων (rooted) ζευγνυόντων δέντρων. Τα προβλήματα ελάχιστου κόστους ροής 

δικτύου είναι προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού και για το λόγο αυτό 

μπορούν να λυθούν με τον βασικό simplex αλγόριθμο (standard simplex algorithm), 

ωστόσο, η μοναδική γραφική αναπαράσταση των μητρών βάσης, μπορεί να δώσει 

μια πολύ αποδοτική υλοποίηση της μεθόδου simplex.  

 

Unimodularity  

Έστω   μια     μήτρα που όλα τα στοιχεία της είναι ακέραιοι. Η μήτρα   λέγεται 

unimodular αν κάθε     υπομήτρα της   έχει ορίζουσα ίση με    ή  . 

Θεωρούμε τη μήτρα συντελεστών,       , που σχετίζεται με το πρόβλημα ελάχιστου 

κόστους ροής δικτύου για ένα γράφημα   που έχει ένα τόξο ρίζα, όπου κάθε 

υπομήτρα βάσης   της        αντιστοιχεί σε ένα ριζωμένο (rooted) ζευγνύον δέντρο. 

Η βάση   αποτελείται από στοιχεία    και   και μπορεί να γραφτεί σαν μια κάτω 

τριγωνική μήτρα με μη μηδενικές τιμές στη διαγώνιο. Σημειώνεται ότι όλες οι 

διαγώνιες καταχωρήσεις είναι    ή   . Επειδή η ορίζουσα μιας κάτω τριγωνικής 

μήτρας είναι ίση με το γινόμενο των διαγώνιων στοιχείων της, προκύπτει ότι η 

ορίζουσα κάθε μήτρας βάσης   είναι   . Για αυτό το λόγο, κάθε     μη ιδιάζουσα 

υπομήτρα της        έχει ορίζουσα    και έχει ως συνέπεια κάθε     υπομήτρα 

της        να έχει ορίζουσα    ή  . Επομένως, η        είναι μια unimodular 

μήτρα.[2]  
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Μια μήτρα   ονομάζεται πλήρως unimodular αν κάθε τετραγωνική υπομήτρα της   

έχει ορίζουσα   ,    ή  . Στην περίπτωση της κόμβο προς τόξο προσκείμενης 

μήτρας (node-arc incidence matrix)  , αφού όλα τα στοιχεία είναι    ή  , κάθε     

υπομήτρα έχει ορίζουσα    ή  . Με επαγωγή, υποθέτουμε ότι αυτή η ιδιότητα είναι 

αληθής για κάθε τετραγωνική υπομήτρα διαστάσεων             και έστω    

μια     υπομήτρα της  , όπου    . Πρέπει να αποδείξουμε ότι η ορίζουσα 

         ή  . Σημειώνεται ότι κάθε στήλη της    έχει είτε όλα τα στοιχεία της 

μηδενικά είτε μόνο ένα μη μηδενικό στοιχείο που είναι ή    ή    ή έχει μόνο δυο μη 

μηδενικά στοιχεία, ένα    και ένα   . Αν κάποια στήλη της    είναι μηδενική, τότε η 

ορίζουσα        . Αν κάποια στήλη της    έχει ένα μόνο μη μηδενικό στοιχείο, 

τότε η ορίζουσα της    υπολογίζεται από τις υποορίζουσες αυτής της στήλης, 

παίρνουμε ότι η ορίζουσα               , αφού η τιμή της είναι ίση με το 

γινόμενο της ορίζουσας της      επί το μη μηδενικό στοιχείο (  ), όπου      είναι 

μια τετραγωνική υπομήτρα διαστάσεων            . Με την επαγωγική 

υπόθεση, η ορίζουσα            ή   και επομένως η ορίζουσα          ή  . 

Στην περίπτωση όπου κάθε στήλη της    έχει ένα    και ένα   , τότε αφού οι 

γραμμές της    έχουν άθροισμα μηδενικό, η ορίζουσα        . Επομένως η   

είναι πλήρως unimodular.[3]  

Η ιδιότητα της unimodularity είναι ιδιαίτερα σημαντική για ένα πρόβλημα γραμμικού 

προγραμματισμού, επειδή δίνει πάντα αυστηρά μια ακέραια λύση όταν λύνεται με τον 

αλγόριθμο simplex με ακέραια δεδομένα. Για το λόγο αυτό, τα προβλήματα με αυτή 

την ιδιαίτερη ιδιότητα μπορούν να βρουν ακέραιη λύση χωρίς το φόρτο επιπλέον 

υπολογισμών. Στην πραγματικότητα, επειδή όλες οι βασικές λύσεις είναι αυστηρά 

ακέραιες, ο υπολογιστικός χρόνος μπορεί να μειωθεί με τη χρήση ακέραιων 

αριθμητικών τιμών από ότι με πραγματικούς αριθμούς. 

 

Θεώρημα 3.4  

Έστω   μια     μήτρα με τάξη             και θεωρούμε ότι όλες οι 

καταχωρήσεις της   είναι ακέραιοι. Αν η   είναι unimodular, τότε κάθε βασική λύση 

της      είναι αυστηρά ακέραια για κάθε ακέραιο  . 
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Απόδειξη 

Έστω ένα ακέραιο διάνυσμα   και το γραμμικό σύστημα     . Θεωρούμε μια 

βασική λύση αυτού του συστήματος με τη σχετική βασική υπομήτρα   της μήτρας  . 

Όπως είχε προκύψει με χρήση της μεθόδου Simplex (παράγραφος 2.2), η βασική 

λύση δίνεται με      και     
   . Πρέπει να αποδειχθεί ότι οι καταχωρήσεις στο 

   είναι όλες ακέραιοι. Έστω               και έστω ότι το    αναπαριστά τη 

μήτρα που προκύπτει από το   με αντικατάσταση της στήλης    από το διάνυσμα  . 

Δηλαδή, 

                           

Από τον κανόνα του Cramer, η λύση του συστήματος      δίνεται από το 

   
    

   
                    

όπου     η ορίζουσα της μήτρας  . Αλλά επειδή η   είναι unimodular, για τη     

υπομήτρα βάσης  , ισχύει ότι       . Αλλά επειδή όλες οι καταχωρήσεις στην   

και στο   είναι ακέραιες, τότε η      είναι ακέραιος. Για αυτό το λόγο, ο    είναι 

ακέραιος για όλα τα   και συνεπάγεται ότι κάθε βασική λύση του συστήματος      

είναι ακέραιος, επομένως κάθε λύση ακραίου σημείου (extreme point solution) είναι 

ακέραιος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ξεκινώντας με ακέραια δεδομένα, η μέθοδος simplex 

παράγει πάντα μια ακέραια λύση για ένα πρόβλημα ροής δικτύου. Η ιδιότητα της 

unimodularity παρουσιάζεται και σε άλλες κλάσεις προβλημάτων. Ανάμεσα σε αυτά 

είναι το πρόβλημα μεταφοράς (transportation problem) και το πρόβλημα γραμμικής 

ανάθεσης (εκχώρησης linear assignment problem).  

 

3.4 Η μέθοδος δικτυωτής Simplex (Network Simplex Method)  

Η μέθοδος δικτυωτής Simplex επιτυγχάνει την σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας 

της επίλυσης προβλημάτων ροής δικτύων. Πριν παρουσιαστούν λεπτομέρειες της 

μεθόδου δικτυωτής Simplex (network simplex method), περιγράφονται συνοπτικά τα 
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βασικά βήματα του αρχικού βασικού αλγορίθμου Simplex, όπως αυτός εφαρμόζεται 

σε ένα πρόβλημα ελαχιστοποίησης βασικής μορφής.  

             

υπό τον όρο  

                 

    

 

Η αρχική βασική μέθοδος Simplex (Standard Primal Simplex Method) 

Έστω μια βασική λύση στο παραπάνω πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού που 

προσδιορίζεται από τη βασική μήτρα  . Η κανονική αναπαράσταση για αυτή τη 

βασική εφικτή λύση επιτυγχάνεται διαχωρίζοντας τα δεδομένα του προβλήματος σε 

βασικές και μη βασικές συνιστώσες, δηλαδή  

   
   
   
  

        

           

Με επίλυση των   και    ως προς    προκύπτει 

     
        

             
         

          
   

             

    
            

              
   

             

Η βασική εφικτή λύση προκύπτει θέτοντας τις μη βασικές μεταβλητές ίσες με μηδέν, 

δηλαδή  

   
   
   
     

   
 

                 

με την αντίστοιχη αντικειμενική συνάρτηση 
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Από την       προκύπτει από τους συντελεστές των μη βασικών μεταβλητών ότι οι 

συνθήκες καταλληλότητας για το πρόβλημα ελαχιστοποίησης είναι 

         
                                        

Επειδή το διπλό διάνυσμα πολλαπλασιαστή   δίνεται από την      
   οι 

συνθήκες βελτιστοποίησης μπορούν να γραφτούν στη μορφή 

                                             

Τα κύρια βήματα του αλγορίθμου simplex περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. 

Πρώτον, βρίσκουμε μια αρχική βασική εφικτή λύση. Έπειτα ελέγχεται η 

καταλληλότητα υπολογίζοντας το       για κάθε μη βασική μεταβλητή   , με χρήση 

των παραπάνω συνθηκών της       . Αν επιτευχθεί η καταλληλότητα σταματάμε. Αν 

η τρέχουσα βασική εφικτή λύση δεν είναι κατάλληλη, επιλέγεται για εισαγωγή μια μη 

βασική μεταβλητή που αυξάνεται από την τρέχουσα τιμή της που είναι μηδενική. Η 

αναχωρούσα μεταβλητή προσδιορίζεται στη συνέχεια με χρήση της συνάρτησης 

      και τη συνθήκη εφικτότητας     . Με δεδομένο ότι η εισαγόμενη μεταβλητή 

είναι      προκύπτει  

    
         

              

  
  
 
  

     

    
    
 

    

               

Που οδηγεί στο ελάχιστο πηλίκο (minimum ratio) 

   
  
    

         
  
    

                        

Η βασική μεταβλητή      που σχετίζεται με τη γραμμή   είναι η αναχωρούσα 

μεταβλητή και η λύση ενημερώνεται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αξονικού 

βήματος (pivot).  

Θεωρώντας το πρόβλημα ελάχιστου κόστους ροής δικτύου, που μπορεί να γραφεί 

στη μορφή της        πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του   είναι της μορφής      

και η μεταβλητή      αντιστοιχεί στη ροή του τόξου      . Συνεπώς, με μια μικρή 

αλλαγή στη σημειογραφία, θα τροποποιηθούν τα βήματα του αλγορίθμου simplex, 
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για να μπορεί να γίνει χρήση της μεθόδου για μια ειδική δομή δικτύου αυτού του 

προβλήματος.  

Υποθέτουμε ότι η βασική εφικτή λύση είναι διαθέσιμη για τη μήτρα βάσης  . Η μήτρα 

  μπορεί να γραφεί σαν κάτω τριγωνική και είναι ισοδύναμη με ένα ριζωμένο (rooted) 

ζευγνύον δέντρο ενός δικτύου ελάχιστου κόστους ροής. Επομένως, σε αυτή την 

περίπτωση, οι βασικές μεταβλητές είναι στην πραγματικότητα τα βασικά τόξα που 

αποτελούν το ριζωμένο ζευγνύον δέντρο (rooted spanning tree). 

 

Υπολογίζοντας τις τιμές των βασικών μεταβλητών  

Αρχικά, υπολογίζεται η βασική λύση που αντιστοιχεί στη βασική μήτρα  . Δηλαδή, 

υπολογίζονται οι ροές που αντιστοιχούν στα βασικά τόξα του ριζωμένου (rooted) 

ζευγνύοντος δέντρου από το βασικό σύστημα εξισώσεων      . Οι ροές των 

βασικών τόξων υπολογίζονται από την          . Ωστόσο, επειδή η   έχει 

ιδιαίτερη δομή, μπορεί να αποφευχθεί ο υπολογισμός και η αποθήκευση της    . Δεν 

είναι απαραίτητες γνώσεις υπολογισμού μιας αντίστροφης μήτρας για να εκτελεστούν 

ικανοποιητικά τα βήματα του αλγορίθμου δικτυωτής Simplex (network simplex). Αυτό 

οφείλεται στη μορφή της κάτω τριγωνικής βασικής μήτρας   και της γραφικής της 

αναπαράστασης ως ριζωμένο (rooted) ζευγνύον δέντρο. Αφού το         αποτελεί 

λύση στο γραμμικό σύστημα  

                 

Επειδή η   είναι κάτω τριγωνική, η λύση αυτού του συστήματος μπορεί να βρεθεί 

εύκολα με μπροστινή επίλυση (front solving). Δηλαδή, πρώτα επιλύεται για το πρώτο 

στοιχείο του    χρησιμοποιώντας την πρώτη εξίσωση του      . Η τιμή που 

προκύπτει αντικαθίσταται στη συνέχεια στις υπόλοιπες εξισώσεις και η δεύτερη 

εξίσωση μπορεί να λυθεί για να αποδώσει την τιμή του δεύτερου στοιχείου του   . Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να βρεθούν όλα τα στοιχεία του   . Επειδή η 

κάτω τριγωνική αναπαράσταση της   διαμορφώθηκε δουλεύοντας από το τέλος του 

δέντρου προς τον κόμβο ρίζας, μπορεί να βρεθεί μια βασική λύση γραφικά 

βελτιστοποιώντας την αναπαράσταση του ριζωμένου (rooted) ζευγνύοντος δέντρου 

και δουλεύοντας από το τέλος προς τη ρίζα.  
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Όταν το γραμμικό σύστημα       επιλύεται από μπροστά (front solving), 

δουλεύουμε από το τέλος του δέντρου προς τη ρίζα. Για αυτό, είναι αρκετά απλό να 

προσδιοριστούν οι ροές χωρίς να γραφεί το σύστημα εξισώσεων      . Όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα     , η απόκτηση της βασικής λύσης γίνεται από το 

τέλος του δέντρου προς τη ρίζα. 

 

Σχήμα 3.11 Υπολογίζοντας τις τιμές των βασικών μεταβλητών 

 

Ελέγχοντας την καταλληλότητα και επιλέγοντας το εισακτέο τόξο   

Ο επόμενος έλεγχος που πρέπει να γίνει είναι ο έλεγχος καταλληλότητας. Είναι 

συνεπώς απαραίτητος ο υπολογισμός του           για κάθε μη βασική μεταβλητή 

    . Δηλαδή χρειάζεται να υπολογιστεί το 

                                  

όπου 

     
                

Ωστόσο, επειδή           , η συνάρτηση        απλοποιείται στην 

                                                

και το           μπορεί να υπολογιστεί αρκετά εύκολα αν οι τιμές του   

             είναι γνωστές. 
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Κάθε περιορισμός αντιστοιχεί σε ένα κόμβο του δικτύου, επομένως οι διπλές 

μεταβλητές (dual variables)                αντιστοιχούν στους κόμβους 

        αντίστοιχα. Για αυτό το λόγο, οι διπλές μεταβλητές ονομάζονται και 

δυναμικό κόμβων (node potentials). Σημειώνεται ωστόσο ότι το      
   είναι απλά 

η λύση του τριγωνικού γραμμικού συστήματος 

      

και μπορεί να βρεθεί λύνοντας το σύστημα προς τα πίσω (back solving). Γραφικά, 

μπορεί να λυθεί με υπολογισμούς από τη ρίζα προς το τέλος του ριζωμένου (rooted) 

ζευγνύοντος δέντρου. Επειδή κάθε στήλη της   περιέχει ακριβώς ένα   και ένα   , 

κάθε σύστημα αποτελούμενο από εξισώσεις       είναι της μορφής  

                        

Όπου ο κόμβος   αναπαριστά τον κόμβο ουρά (tail node) και ο κόμβος   είναι ο 

κόμβος κεφαλή (head node). Σημειώνεται ότι η μορφή του           που δίνεται από 

την        είναι ισοδύναμη με την        θέτοντας το           να είναι ίσο με μηδέν 

για τη βασική μεταβλητή     . Δηλαδή για να ισχύει           κατά μήκος των 

βασικών τόξων, στην πραγματικότητα πρέπει το           για τις βασικές 

μεταβλητές. Με αναδιάταξη της        και δεδομένο το δυναμικό του κόμβου    για 

τον κόμβο ουρά (tail node)   του τόξου       του ριζωμένου (rooted) ζευγνύοντος 

δέντρου, μπορεί να υπολογιστεί το δυναμικό του κόμβου κεφαλή (head node)   

χρησιμοποιώντας την  

                        

Δηλαδή, το δυναμικό μειώνεται κατά το κόστος του τόξου όταν κινούμαστε σύμφωνα 

με την κατεύθυνση του τόξου από τη ρίζα. Αντίστοιχα, με δεδομένο το   , δηλαδή το 

δυναμικό στον κόμβο κεφαλή (head node)  , μπορεί να υπολογιστεί το δυναμικό στον 

κόμβο ουρά (tail node)   χρησιμοποιώντας την  

                        

Επομένως το δυναμικό αυξάνεται όταν κινούμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση από το 

τόξο. 
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Για απλότητα, θεωρούμε ότι το κόστος που σχετίζεται με το τόξο ρίζας είναι μηδέν, 

ωστόσο κάθε τιμή θα δουλεύει εξίσου καλά.  

Από τη στιγμή που η διπλή λύση   υπολογίζεται με αυτό τον απλό τρόπο, το 

          μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την 

                                  

Τέλος, αν             για όλα τα τόξα      , τότε το τρέχον βασικό σύνολο ροών 

είναι βέλτιστο. Διαφορετικά, επιλέγουμε το      με το θετικότερο           ως την 

εισακτέα μεταβλητή (entering value) (τόξο). Η εισακτέα μεταβλητή (entering value) θα 

αναφέρεται ως     . Το τόξο       εισέρχεται στο βασικό δέντρο και στη συνέχεια 

πρέπει να επιλεγεί ένα αναχωρούν τόξο (departing arc) (μεταβλητή).  

 

Καθορίζοντας το αναχωρούν τόξο (departing arc)  

Η βασική μέθοδος simplex χρησιμοποιεί τον έλεγχο ελάχιστου πηλίκου (minimum 

ratio test) για να προσδιοριστεί η τιμή της εισακτέας μεταβλητής και παράλληλα να 

προσδιοριστεί ποια θα είναι η αναχωρούσα μεταβλητή. Η αναχωρούσα μεταβλητή 

είναι η βασική μεταβλητή που αποκτά πρώτη μηδενική τιμή, όταν αυξάνεται η τιμή 

της εισακτέας μεταβλητής από την τρέχουσα μηδενική τιμή της. Ο υπολογισμός του 

ελάχιστου πηλίκου αφορά δυο βασικές συνιστώσες, το τρέχον βασικό διάνυσμα 

          και την εισακτέα στήλη       
       που αντιστοιχεί στην εισακτέα 

μεταβλητή     . Το διάνυσμα    έχει ήδη υπολογιστεί και το      καθορίζεται από την 

μπροστινή επίλυση (front solving) του συστήματος           . Ωστόσο, το      

προσδιορίζεται ευκολότερα με μια γραφική μέθοδο. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην 

παρατήρηση ότι το      καθορίζει τον τρόπο που γράφεται η στήλη     , ως γραμμικός 

συνδυασμός των στηλών του  . 

Το    μπορεί να υπολογιστεί άμεσα από τη βάση του ριζωμένου (rooted) 

ζευγνύοντος δέντρου δουλεύοντας από το τέλος του δέντρου προς τη ρίζα. Στη 

συνέχεια γίνεται ο υπολογισμός του διανύσματος στήλη       
       και 

προσδιορίζεται η γραφική μέθοδος για τον υπολογισμό του ελάχιστου πηλίκου. Για το 

μη βασικό τόξο      , (μη βασική μεταβλητή     ) ικανοποιείται η ανισότητα  
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Επομένως αφού η βασική εφικτή λύση δεν είναι άριστη, η διαδικασία επίλυσης 

συνεχίζεται με τον προσδιορισμό μιας καινούργιας βασικής εφικτής λύσης. Η βασική 

εφικτή λύση αναπαρίσταται από ένα ριζωμένο (rooted) ζευγνύον δέντρο   και 

θεωρούμε την εισακτέα μεταβλητή     . Η προσθήκη του τόξου       στο βασικό 

δέντρο         , δηλαδή               οδηγεί στο σχηματισμό ενός κύκλου 

στο γράφημα, επομένως το καινούργιο υπογράφημα   δεν είναι δέντρο. Σε κάθε 

περίπτωση θα προκύπτει η δημιουργία ενός κύκλου επειδή υπάρχει μια μοναδική 

αλυσίδα ανάμεσα σε κάθε ζευγάρι κόμβων στο δέντρο και η προσθήκη ενός τόξου θα 

δημιουργεί ακριβώς ένα κύκλο. Από την απόδειξη του θεωρήματος 3.3 προέκυψε ότι 

τα τόξα που δημιουργούσαν ένα κύκλο αποτελούσαν ένα γραμμικά εξαρτημένο 

σύνολο και αθροίζοντας τον κύκλο περιμετρικά σε μια αυθαίρετα προκαθορισμένη 

κατεύθυνση, αποδεικνύεται ότι ήταν γραμμικά εξαρτημένα. Το   θα γίνει πάλι δέντρο 

αν από τα τόξα που σχηματίζουν το μοναδικό κύκλο αφαιρεθεί ένα τόξο. 

Έστω τώρα το εφικτό δέντρο του σχήματος      όπου κάθε τόξο έχει τιμή βασικής 

μεταβλητής     . Αν στο δέντρο αυτό προσθέσουμε το μη βασικό τόξο       που 

παριστάνεται με διακεκομμένες γραμμές, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το 

     , τότε σχηματίζεται ένας κύκλος. Για να προσδιορίσουμε στη συνέχεια το τόξο 

που θα εξέλθει από αυτά που σχηματίζουν τον μοναδικό κύκλο έτσι ώστε η 

καινούργια λύση να είναι βασική δυνατή εφαρμόζουμε την παρακάτω λογική. 

 

Σχήμα 3.12 Δημιουργία μοναδικού κύκλου από το εισακτέο τόξου 

Αν προσθέσουμε ροή   μονάδων στο τόξο      , δηλαδή στο τόξο      , τότε θα 

πρέπει να αφαιρέσουμε   μονάδες από τον κόμβο   στον κόμβο   κατά μήκος του 

τόξου       έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις στον κόμβο  . Επομένως θα 
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πρέπει να αφαιρέσουμε   μονάδες από το τόξο      . Με τον τρόπο αυτό 

παραβιάζονται οι απαιτήσεις στον κόμβο   και δημιουργείται πλεόνασμα κατά   

μονάδες. Επειδή στον κόμβο αυτό εισέρχεται ροή      από τον κόμβο   θα πρέπει να 

αφαιρεθούν   μονάδες από το τόξο      , ώστε να επανέλθει η ισορροπία στον 

κόμβο  . Η αφαίρεση   μονάδων από το τόξο       δημιουργεί πλεόνασμα   

μονάδων στον κόμβο   και επομένως θα πρέπει να αφαιρεθούν   μονάδες από το 

τόξο      . Η αφαίρεση   μονάδων από το τόξο       δημιουργεί πλεόνασμα   

μονάδων στον κόμβο   και επομένως θα πρέπει να προστεθούν   μονάδες στο τόξο 

     . Με τον ίδιο τρόπο προσημαίνονται με   και – τα τόξα του κύκλου στα οποία θα 

πρέπει να προστεθεί και στα οποία θα πρέπει να αφαιρεθεί αντίστοιχα η ποσότητα 

ροής των   μονάδων. Η διαδικασία μεταβολής της ροής κατά μήκος του κύκλου 

φαίνεται στο σχήμα     .  

 

Σχήμα 3.13 Προσδιορισμός του αναχωρούντος τόξου  

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι τα τόξα που είναι 

προσανατολισμένα προς την κατεύθυνση του εισερχόμενου τόξου έχουν θετικό 

πρόσημο και ονομάζονται προδρομικά τόξα (forward arcs) ενώ αυτά που είναι 

προσανατολισμένα προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του εισερχόμενου τόξου 

έχουν αρνητικό πρόσημο και ονομάζονται πισωδρομικά τόξα (backward arcs). 

Επομένως το τόξο του μοναδικού κύκλου που έχει δημιουργηθεί και θα 

απομακρυνθεί είναι αυτό που έχει την ελάχιστη ροή από τα τόξα που έχουν 

προσημανθεί αρνητικά. 

Είναι προφανές ότι αν όλα τα τόξα του κύκλου είναι προδρομικά τότε οποιαδήποτε 

ποσότητα και αν προστεθεί, ικανοποιεί τις απαιτήσεις στις κορυφές του κύκλου και 
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επομένως δεν μπορεί να απομακρυνθεί κανένα τόξο για να σπάσουμε τον κύκλο. 

Στην περίπτωση αυτή το πρόβλημά έχει μια άριστη λύση που όμως δεν είναι βασική, 

ενώ έχει τιμή αντικειμενικής συνάρτησης χωρίς φραγμό. 

Συνεπώς ο έλεγχος ελάχιστου πηλίκου μπορεί να εκτελεστεί απλά περιλαμβάνοντας 

τη ροή του        στον κύκλο που δημιουργήθηκε. Στη συνέχεια εξετάζονται τα τόξα 

των οποίων η ροή μειώνεται και από αυτά επιλέγεται το τόξο με την ελάχιστη ροή. 

Ακολουθεί η ενημέρωση των ροών με το υπολογισμένο ποσό   και απομακρύνεται 

το αναχωρούν τόξο οπότε διαμορφώνεται η νέα βάση ριζωμένου (rooted) 

ζευγνύοντος δέντρου. Έπειτα, ολόκληρη η διαδικασία επαναλαμβάνεται με νέο 

υπολογισμό της αντίστοιχης διπλής λύσης και ελέγχοντας τις συνθήκες 

καταλληλότητας. 

 

Ενημέρωση της Διπλής Λύσης (dual solution)  

Ο επαναϋπολογισμός της αρχικής λύσης γίνεται με την απλή διαδικασία ενημέρωσης 

των ροών του μοναδικού κύκλου που δημιουργείται με την προσθήκη του εισακτέου 

τόξου. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την ενημέρωση της διπλής λύσης (dual 

solution). Μια σχηματική αναπαράσταση του ριζωμένου (rooted) ζευγνύοντος 

δέντρου φαίνεται στο σχήμα     .  

 

Σχήμα 3.14 Ενημέρωση της διπλής λύσης  
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Στο σχήμα αυτό αναπαρίστανται με σαφήνεια μόνο τα εισακτέα και τα αναχωρούντα 

τόξα, ενώ όλα τα άλλα τόξα θεωρούνται ότι ανήκουν σε ένα από τα υποδέντρα    ή 

  . Στην πραγματικότητα υπάρχουν δυο περιπτώσεις. Το σχήμα         αντιστοιχεί 

την περίπτωση όπου το αναχωρούν τόξο κατευθύνεται προς τον κόμβο ρίζα, ενώ το 

σχήμα         περιγράφει την περίπτωση όπου το αναχωρούν τόξο κατευθύνεται 

μακριά από τον κόμβο ρίζα.  

Συγκεκριμένα, για την περίπτωση του σχήματος        , απομακρύνουμε το 

αναχωρούν τόξο       πριν την προσθήκη του εισακτέου τόξου στο δέντρο. Είναι 

φανερό ότι το ριζωμένο (rooted) ζευγνύον δέντρο   χωρίζεται σε δυο (εξαρθρωμένα) 

υποδέντρα τα    και    που περιλαμβάνουν τους κόμβους   και  , αντίστοιχα. 

Σημειώνεται ότι επειδή ο κόμβος ρίζας περιλαμβάνεται στο υποδέντρο   , οι τιμές 

όλων των διπλών μεταβλητών (dual variables) που σχετίζονται με τους κόμβους στο 

   θα παραμείνουν οι ίδιες. Αυτό γίνεται επειδή η διπλή λύση υπολογίζεται 

δουλεύοντας από τη ρίζα προς τις άκρες του δέντρου (end of tree). Επίσης, επειδή 

όλοι οι κόμβοι στο    παραμένουν συνδεδεμένοι στον κόμβο ρίζας από τις ίδιες 

αλυσίδες, οι διπλές λύσεις που σχετίζονται με αυτούς τους κόμβους θα παραμείνουν 

οι ίδιες. Για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητη η ενημέρωση της διπλής λύσης των 

κόμβων που είναι αποσυνδεδεμένοι από τη ρίζα όταν το αναχωρούν τόξο αφαιρείται 

από το δέντρο. Αυτοί είναι οι κόμβοι που περιλαμβάνονται στο υποδέντρο   . 

Ωστόσο, όλα τα τόξα που περιλαμβάνονται στο    παραμένουν βασικά και ισχύει ότι 

                       για όλα τα βασικά τόξα. Για αυτό το λόγο, οι τιμές όλων 

των διπλών μεταβλητών (dual variables) για τους κόμβους του    πρέπει να 

αλλάξουν κατά το ίδιο ποσό αν           για να παραμείνει   για κάθε ένα από αυτά 

τα τόξα. Στη συνέχεια υπολογίζεται η διαφορά που σχετίζεται με τον κόμβο  . Για 

απλότητα, η διπλή λύση πριν από το αξονικό βήμα (pivot) είναι                

και δηλώνεται η διπλή λύση μετά το αξονικό βήμα (pivot) με                   . 

Για τους κόμβους του υποδέντρου    ισχύει  

                                                

Το τόξο       είναι το εισακτέο τόξο, οπότε προκύπτει 
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Και επειδή το τόξο       είναι ένα βασικό τόξο μετά τη εφαρμογή του αξονικού 

βήματος (pivot operation), προκύπτει ότι 

                            

Αλλά από την        έχουμε        επειδή     . Κατά συνέπεια, αφαιρώντας την 

       από την        προκύπτει ότι 

                                

που στη συνέχεια γίνεται 

                                

Συνεπώς, η διπλή λύση που σχετίζεται με τον κόμβο   μειώνεται κατά             και 

επαληθεύεται ότι  

                                                            

Δηλαδή, στην περίπτωση που το αναχωρούν τόξο κατευθύνεται προς τη ρίζα, η τιμή 

της διπλής μεταβλητής για κάθε κόμβο στο    μειώνεται κατά            , ενώ η τιμή 

της διπλής μεταβλητής για κάθε κόμβο στο    παραμένει η ίδια.  

Αντίστοιχα, όταν το αναχωρούν τόξο       κατευθύνεται μακριά από τη ρίζα, όπως 

στο σχήμα         η τιμή της διπλή μεταβλητής για κάθε κόμβο στο    αυξάνεται 

κατά            , ενώ η τιμή της διπλής μεταβλητής (dual variable) για κάθε κόμβο 

στο    παραμένει η ίδια.[2]   

 

Ο αλγόριθμος της simplex δικτύου (network simplex algorithm)  

Το πρόβλημα ελαχιστοποίησης (minimization problem)  

Βήμα 1. Καθορισμός της αρχικής και διπλής λύσης.  

Δεδομένης μιας εφικτής βάσης που αναπαρίσταται από ένα ριζωμένο (rooted) 

ζευγνύον δέντρο, υπολόγισε τις βασικές ροές    και τις διπλές μεταβλητές   που 

σχετίζονται με το βασικό δέντρο. Υπολογίζουμε δηλαδή τη βασική λύση    (τις ροές) 

ξεκινώντας από το τέλος του δέντρου και δουλεύοντας προς την ρίζα 
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χρησιμοποιώντας τις τιμές του   . Έπειτα υπολογίζουμε τη διπλή λύση   (δηλαδή τη 

δυναμική του κόμβου) ξεκινώντας από τον κόμβο ρίζας και δουλεύοντας προς το 

τέλος του δέντρου χρησιμοποιώντας τη σχέση  

           

Βήμα 2. Έλεγχος καταλληλότητας (optimality).  

Υπολόγισε το           για κάθε μη βασικό τόξο, σύμφωνα με τη σχέση 

                     

Αν             για όλα τα     τότε η τρέχουσα λύση είναι η βέλτιστη, σταμάτα. 

Διαφορετικά, επέλεξε ως εισακτέο τόξο στο βασικό δέντρο, το τόξο με το πιο θετικό 

         , δηλαδή το τόξο που έχει                            . Το εισακτέο 

τόξο ονομάζεται       και η αντίστοιχη ροή     . 

Βήμα 3. Καθορισμός της αναχωρούσας μεταβλητής.  

Πρόσθεσε το εισακτέο τόξο       στο ριζωμένο ζευγνύον δέντρο και φέρε ροή ίση με 

       γύρω από τον καταληκτικό κύκλο (resulting cycle) στην κατεύθυνση του 

τόξου      . Έπειτα σε κάθε τόξο του κύκλου η ροή είτε αυξάνεται κατά   ή μειώνεται 

κατά  . Έστω ότι το   αναπαριστά το σύνολο των τόξων που μειώνεται η ροή τους. 

Υπολόγισε 

   
        

       
       

                  
  

Αν    , τότε δεν υπάρχει μεταβλητή μπλοκαρίσματος και το σύστημα δεν είναι 

φραγμένο. Διαφορετικά, έστω         ότι είναι το τόξο που σχετίζεται με αυτό το 

ελάχιστο. Δηλαδή, το      είναι η αναχωρούσα μεταβλητή. 

Βήμα 4. Αξονικό βήμα και ενημέρωση (Pivot and update).  

Ενημέρωσε τις ροές κατά μήκος του δημιουργημένου κύκλου κατά    ή – , 

προσθέτοντας το εισακτέο τόξο       στο ριζωμένο ζευγνύον δέντρο και αφαιρώντας 

το αναχωρούν τόξο      . Ενημέρωσε τη διπλή λύση και επέστρεψε στο βήμα 2. 
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Η αντικατάσταση του βασικού τόξου       με ένα μη βασικό τόξο       ονομάζεται 

αξονικό βήμα (pivot step).[1]  

 

Προσδιορισμός μιας αρχικής βασικής εφικτής λύσης  

Μέχρι στιγμής έχουμε υποθέσει ότι το πρόβλημα ελάχιστου κόστους ροής δικτύου 

προσδιορίζεται από ένα συνδεδεμένο δίγραφο έχοντας ένα τόξο ρίζα. Θεωρούμε ότι 

έχουμε μια κατάλληλη αρχική βασική εφικτή λύση που αναπαρίσταται από ένα 

ριζωμένο ζευγνύον δέντρο ώστε να ξεκινήσει ο αλγόριθμος δικτύου simplex.  

Ωστόσο, όπως και στην βασική μέθοδο simplex, αυτό δεν αποτελεί τη γενική 

περίπτωση. Ο βασικός αλγόριθμος simplex χρησιμοποιεί τη μέθοδο φάσης   για να 

προσδιοριστεί μια αρχική λύση. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να εφαρμοστεί και στις 

περιπτώσεις προβλημάτων ελάχιστου κόστους ροής δικτύου με μια απλή μετατροπή 

για να διατηρηθεί η δομή δικτύου.  

Η προσφορά και η ζήτηση ενός δικτύου θεωρείται ότι είναι ισορροπημένες, επομένως 

η βασική ιδέα είναι αρχικά να μεταφερθούν όλες οι μονάδες μέσα από ένα εικονικό 

κόμβο μεταφόρτωσης που είναι συνδεδεμένος με ένα τεχνητό τόξο σε κάθε κόμβο 

του δικτύου. Δηλαδή, για κάθε κόμβο   με     , υπάρχει ένα τεχνητό τόξο που 

κατευθύνεται από τον κόμβο   στον εικονικό κόμβο. Αντίστοιχα, για κάθε κόμβο   με 

    , υπάρχει ένα τεχνητό τόξο που κατευθύνεται από τον εικονικό κόμβο προς τον 

κόμβο  . Οι αρχικές ροές αυτών των τόξων θα ισούνται με τις τιμές των αντίστοιχων 

  . Τέλος, για κάθε κόμβο   με     , προστίθεται είτε ένα τόξο που κατευθύνεται 

από τον κόμβο   στον εικονικό κόμβο ή από τον εικονικό κόμβο στον κόμβο  . Η ροή 

σε αυτά τα τόξα θα είναι αρχικά μηδενική, δηλαδή, η αρχική λύση στην φάση   είναι 

εκφυλισμένη. Το κόστος μεταφοράς από και προς τον εικονικό κόμβο μεταφόρτωσης 

στη συνέχεια ποινικοποιείται (penalized) για να αναγκάσει τη ροή να περάσει κατά 

μήκος των αρχικών τόξων του δικτύου. Στη συνέχεια όταν δεν υπάρχουν μονάδες οι 

οποίες να μεταφέρονται μέσα από τον εικονικό κόμβο, τότε ο εικονικός κόμβος μαζί 

με τα προσπίπτοντα τόξα απομακρύνονται (discarded) και το πρόβλημα συνεχίζει 

όπως συνήθως. Φυσικά, αν η ροή κατά μήκος κάθε τεχνητού τόξου δεν είναι εφικτό 

να οδηγηθεί στο μηδέν, τότε το αρχικό πρόβλημα δεν είναι επιλύσιμο (infeasible).  
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Ένα τεχνητό τόξο που προσπίπτει σε κάθε κόμβο προστίθεται και για αυτό το λόγο 

προστίθεται μια τεχνητή μεταβλητή σε κάθε περιορισμό του αρχικού προβλήματος. 

Για να διατηρηθεί η δομή του δικτύου του προβλήματος, προστίθεται ένας τεχνητός 

κόμβος (περιορισμός) ώστε κάθε στήλη να περιέχει τα απαραίτητα    και   .  

 

3.5 Προβλήματα Ροής Δικτύου με Όρια (Bounds) στις Ροές  

Συχνά, κατά την ανάπτυξη ενός μοντέλου ροής δικτύου, αντιμετωπίζονται θέματα 

σχετικά με τη χωρητικότητα των τόξων ή τα όρια στις ροές κατά μήκος των τόξων. 

Επομένως χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Simplex με φραγμένες 

μεταβλητές. Αυτοί οι επιπλέον περιορισμοί μπορούν να γραφούν ως 

               

Όπου οι ποσότητες      και      είναι τα κάτω και άνω όρια αντίστοιχα, στη ροή κατά 

μήκος του τόξου      . Το πρόβλημα ελάχιστου κόστους ροής δικτύου με όρια, 

χρησιμοποιώντας τα διανύσματα   και   που αφορούν στα όρια των κάτω και άνω 

ορίων αντίστοιχα,  μπορεί να γραφτεί στη συνηθισμένη μορφή 

              

Υπό τους όρους: 

     

      

Η βασική ιδέα της επίλυσης ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού με 

φραγμένες μεταβλητές (bounded variables) είναι να διαχειρίζεται τα απλά όρια των 

μεταβλητών με απλό τρόπο, δηλαδή να πετύχει τη διατήρηση μιας     βασικής 

μήτρας ή για αυτή την περίπτωση ένα βασικό ριζωμένο (rooted) ζευγνύον δέντρο. 

Στη μέθοδο simplex με φραγμένες μεταβλητές, μια μη βασική μεταβλητή αναπαριστά 

μια μεταβλητή που είναι σταθερή είτε στο κάτω όριο ή στο πάνω όριο της. Για αυτό, 

το διάνυσμα   θα χωριστεί στις βασικές μεταβλητές   , τις μη βασικές μεταβλητές 

στο κάτω όριό τους     και τις μη βασικές μεταβλητές στο άνω όριό τους    . Με την 

κατάτμηση (partitioning) των δεδομένων του προβλήματος στις κατάλληλες 

συνιστώσες, δηλαδή τις             και               , προκύπτει το σύστημα   
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Με τα   ,    να δηλώνουν τα σύνολα δεικτών των μεταβλητών που είναι μη βασικές 

στα κάτω και άνω όριά τους αντίστοιχα, επιλύουμε το   και    ως προς τις μη βασικές 

μεταβλητές για να προκύψει 

     
                    

        

                 
        

              

                 
        

          
        

              

Οι συνθήκες καταλληλότητας της παραπάνω συνάρτησης για αυτό το πρόβλημα 

ελαχιστοποίησης μπορούν να συνοψιστούν παρακάτω. 

 

Συνθήκες Καταλληλότητας (πρόβλημα ελαχιστοποίησης φραγμένων 

μεταβλητών) (Optimality conditions, bounded variables minimization problem)  

                                   

και 

                                   

Τα κριτήρια καταλληλότητας είναι εύκολο να ελεγχθούν και μπορούν να καθοριστούν 

αν κάποια μη βασική μεταβλητή     πρέπει να αυξηθεί ή να μειωθεί αν δεν επιτευχθεί 

καταλληλότητα. 

 

Καθορίζοντας την εισακτέα μεταβλητή   

Αν η τρέχουσα βασική εφικτή λύση δεν είναι βέλτιστη, τότε επιλέγεται είτε η αύξηση 

της ροής σε κάποιο τόξο όπου το      είναι μη βασικό στο κάτω του όριο και το 

           , ή ελαττώνεται η ροή σε ένα τόξο όπου το      είναι μη βασικό στο άνω 

όριο και το            . Συνήθως επιλέγεται η εισαγωγή αυτής της μη βασικής 
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μεταβλητής που προκαλεί το μεγαλύτερο ρυθμό αλλαγής του συστήματος. Η 

εισακτέα μεταβλητή      θα είναι αυτή η μεταβλητή με το           να καθορίζεται από 

                         
        

                   
        

                           

Το εισακτέο μη βασικό τόξο προστίθεται στο βασικό δέντρο και καθορίζεται ο 

μοναδικός κύκλος που διαμορφώνεται. Στη συνέχεια για την επιλογή της 

αναχωρούσας μεταβλητής υπάρχουν δυο περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν. 

Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν αν η ροή στο εισακτέο τόξο αυξάνεται από το κάτω 

της όριο ή μειώνεται από το άνω της όριο. 

 

Αυξάνοντας τη Ροή σε ένα μη βασικό τόξο από το κάτω όριό της  

Έστω το μη βασικό τόξο       με             και      να βρίσκονται στα κάτω τους 

όρια, δηλαδή          . Τότε η λύση μπορεί να βελτιωθεί αυξάνοντας το     . Όπως 

και στη βασική μέθοδο δικτυωτής simplex, προστίθεται το τόξο       στο τρέχον 

βασικό ζευγνύον δέντρο και προκαλείται μια αλλαγή της ροής κατά    γύρω από τον 

μοναδικό κύκλο που δημιουργείται, με κατεύθυνση ίδια με το τόξο       (σχήμα     ). 

Επομένως η ροή στο τόξο       γίνεται            . Με   δηλώνεται το σύνολο των 

βασικών τόξων σε αυτόν τον κύκλο που η ροή τους ελαττώνεται σαν αποτέλεσμα της 

ροής που μεταβάλλεται και έστω   το σύνολο των βασικών τόξων στον κύκλο που η 

ροή τους αυξάνεται. 

 

Σχήμα 3.15 Αύξηση της ροής στο εισακτέο τόξο 
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Έπειτα, για να διατηρηθεί ένα εφικτό σύνολο ροών, το   πρέπει να ικανοποιεί τα 

παρακάτω 

            

                                  

                                  

Για αυτό για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή βελτίωση στην αντικειμενική τιμή ενώ 

διατηρείται η εφικτότητα, το   πρέπει να επιλεχθεί χρησιμοποιώντας το  

                                        

όπου 

    
                       

       
       

                          
               

    
                       

       
       

                          
               

Σημειώνεται ότι αν               , τότε η αναχωρούσα μεταβλητή είναι η     , η 

οποία γίνεται μη βασική στο κάτω όριό της. Αντίστοιχα, αν               , τότε η 

αναχωρούσα μεταβλητή      γίνεται μη βασική στο άνω όριό της. Αν            , 

τότε η εισακτέα μεταβλητή      εμποδίζεται και η      αλλάζει από μη βασική στο κάτω 

της όριο σε μη βασική στο άνω της όριο. Σε αυτή την περίπτωση, ο βασικός πίνακας 

παραμένει ο ίδιος, με μοναδικές αλλαγές τις ροές στα βασικά τόξα και την τιμή της 

αντικειμενικής συνάρτησης. Φυσικά, αν οι προηγούμενοι υπολογισμοί έχουν    , 

τότε η ροή στο τόξο       μπορεί να αυξηθεί χωρίς όριο και δεν υπάρχει μετρήσιμη 

βέλτιστη λύση.  

 

Μειώνοντας τη Ροή σε ένα μη βασικό τόξο από το άνω όριό της  

Έστω το μη βασικό τόξο       με             και      να βρίσκονται στα άνω τους 

όρια, δηλαδή          . Η λύση μπορεί να βελτιωθεί ελαττώνοντας τη ροή του τόξου 

     . Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, προστίθεται το τόξο       στο τρέχον 
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βασικό ζευγνύον δέντρο. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, προκαλείται αλλαγή της 

ροής κατά    γύρω από τον μοναδικό κύκλο που δημιουργείται, με κατεύθυνση 

αντίθετη από το τόξο       (σχήμα     ). Επομένως η ροή στο τόξο       μειώνεται 

και γίνεται            . Και σε αυτή την περίπτωση, με   δηλώνεται το σύνολο των 

βασικών τόξων σε αυτόν τον κύκλο που η ροή τους ελαττώνεται σαν αποτέλεσμα της 

ροής που μεταβάλλεται και έστω   το σύνολο των βασικών τόξων στον κύκλο που η 

ροή τους αυξάνεται. 

 

Σχήμα 3.16 Μείωση της ροής στο εισακτέο τόξο  

Τότε το   θα καθορίζεται ξανά από τις ίδιες ακριβώς εξισώσεις  

                                        

όπου 

    
                       

       
       

                          
               

    
                       

       
       

                          
               

Σύμφωνα με τις δυο αυτές περιπτώσεις μεταβολής της ροής, η μέθοδος δικτυωτής 

simplex με φραγμένες μεταβλητές μπορεί να συνοψιστεί όπως παρακάτω. 
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Ο αλγόριθμος δικτυωτής simplex με όρια στις ροές (πρόβλημα ελαχιστοποίησης)  

Βήμα 1. Καθορισμός των βασικών και διπλών λύσεων.  

Δεδομένης μιας εφικτής βάσης που αναπαρίσταται από ένα ριζωμένο ζευγνύον 

δέντρο, υπολόγισε την βασική λύση   , δηλαδή τις ροές, αρχίζοντας από το τέλος 

του δέντρου και πηγαίνοντας προς την ρίζα χρησιμοποιώντας τις τιμές του    και τις 

τιμές της μη βασικής μεταβλητής. Υπολόγισε τη διπλή λύση  , δηλαδή τη δυναμική 

του κόμβου, αρχίζοντας από τον κόμβο ρίζα και δουλεύοντας προς το τέλος του 

δέντρου χρησιμοποιώντας τις σχέσεις που ορίζονται από την        

           

Βήμα 2. Έλεγχος καταλληλότητας (optimality).  

Υπολόγισε το           για κάθε μη βασικό τόξο χρησιμοποιώντας την 

                     

Αν            , για όλα τα          και             για όλα τα          τότε η 

τρέχουσα βασική εφικτή λύση είναι βέλτιστη, σταμάτα. Διαφορετικά, επέλεξε ως 

εισακτέο τόξο το τόξο       με 

                         
        

                   
        

              

Οι δεσμοί στην επιλογή του      μπορεί να σπάσουν αυθαίρετα. Αν το      είναι στο 

χαμηλότερο όριο, δηλαδή         , τότε πήγαινε στο βήμα 3. Αν το      είναι στο 

ανώτερο όριο, δηλαδή         , τότε πήγαινε στο βήμα 4. 

Βήμα 3. Αύξηση του      από την τρέχουσα τιμή του     .  

Πρόσθεσε το εισακτέο τόξο       στο ριζωμένο ζευγνύον δέντρο και προκάλεσε ροή 

   γύρω από τον τελικό κύκλο στην ίδια κατεύθυνση με το τόξο      . Έπειτα κάθε 

τόξο στον κύκλο είτε αυξάνει τη ροή κατά   ή μειώνει τη ροή κατά  . Έστω   το 

σύνολο των τόξων που η ροή τους μειώνεται και έστω   το σύνολο των τόξων που η 

ροή τους αυξάνεται. Υπολόγισε το   χρησιμοποιώντας τις            . 

(α) Αν    , τότε το πρόβλημα έχει μια μη φραγμένη αντικειμενική τιμή, σταμάτα. 
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(β) Αν            , τότε η      γίνεται μη βασική στο ανώτατο της όριο. Ενημέρωσε 

τις ροές κατά μήκος του κύκλου κατά    ή –  . Το βασικό δέντρο δεν αλλάζει. 

Επέστρεψε στο βήμα 2. 

(γ) Αν               , τότε η αναχωρούσα μεταβλητή      γίνεται μη βασική στο 

κατώτατο της όριο. Αν               , τότε η αναχωρούσα μεταβλητή      

γίνεται μη βασική στο ανώτατο της όριο. Ενημέρωσε τις ροές κατά μήκος του κύκλου 

κατά    ή –  , προσθέτοντας το εισακτέο τόξο       στο ριζωμένο ζευγνύον δέντρο 

και αφαιρώντας το αναχωρούν τόξο      . Ενημέρωσε τη διπλή λύση και επέστρεψε 

στο βήμα 2. 

Βήμα 4. Μείωση του      από την τρέχουσα τιμή του     .  

Πρόσθεσε το εισακτέο τόξο       στο ριζωμένο ζευγνύον δέντρο και προκάλεσε μια 

ροή    γύρω από τον τελικό κύκλο σε κατεύθυνση αντίθετη από το τόξο      . 

Έπειτα κάθε τόξο στον κύκλο είτε αυξάνεται σε ροή κατά   ή ελαττώνεται σε ροή 

κατά  . Έστω   το σύνολο των τόξων που η ροή τους ελαττώνεται και   το σύνολο 

των τόξων που η ροή τους αυξάνεται. Υπολόγισε το   χρησιμοποιώντας τις       

     .  

(α) Αν    , τότε το πρόβλημα έχει μια μη φραγμένη αντικειμενική τιμή, σταμάτα. 

(β) Αν            , τότε η      γίνεται μη βασική στο κατώτατο της όριο. Ενημέρωσε 

τις ροές κατά μήκος του κύκλου κατά    ή –  . Το βασικό δέντρο δεν αλλάζει. 

Επέστρεψε στο βήμα 2. 

(γ) Αν               , τότε η αναχωρούσα μεταβλητή      γίνεται μη βασική στο 

κατώτατο της όριο. Αν               , τότε η αναχωρούσα μεταβλητή      

γίνεται μη βασική στο ανώτατο της όριο. Ενημέρωσε τις ροές κατά μήκος του κύκλου 

κατά    ή –  , προσθέτοντας το εισακτέο τόξο       στο ριζωμένο ζευγνύον δέντρο 

και αφαιρώντας το αναχωρούν τόξο      . Ενημέρωσε τη διπλή λύση και επέστρεψε 

στο βήμα 2. 
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3.6 Εκφυλισμός και κύκλωση (Degeneracy and Cycling)  

Η κύκλωση (cycling) είναι ένας ατέρμονος βρόχος (infinite loop) που προκύπτει από 

την συνεχή επανάληψη μιας ακολουθίας εκφυλισμένων βασικών εφικτών λύσεων 

που αντιστοιχούν στο ίδιο ακραίο σημείο. Δηλαδή ο αλγόριθμος δικτυωτής Simplex 

μπορεί να επαναληφθεί κυκλικά (cycle) και να πέσει σε ένα ατέρμονο βρόχο (infinite 

loop) μιας ακολουθίας εκφυλισμένων αξονικών βημάτων (pivot). Όπως και στην 

περίπτωση της βασικής μεθόδου Simplex, ο εκφυλισμός (degeneracy) και η κύκλωση 

(cycling) μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα όταν εφαρμόζεται η μέθοδος 

δικτυωτής Simplex (network simplex method). Πιο συγκεκριμένα κύκλωση έχουμε 

όταν ξεκινώντας από ένα μη άριστο εφικτό δέντρο   και εκτελώντας έναν αριθμό 

επαναλήψεων, η διαδικασία συναντά πάλι το δέντρο  . Στην περίπτωση αυτή η 

διαδικασία δεν τελειώνει ποτέ και επαναλαμβάνεται κυκλικά. Για αυτό το λόγο, έχουν 

αναπτυχθεί διάφοροι κανόνες αντικύκλωσης (anticycling rules), η εφαρμογή των 

οποίων αποτρέπει την εμφάνιση κύκλωσης. 

 

Σχήμα 3.17 Ένα ισχυρά εφικτό δέντρο 

Η πιο κατάλληλη από αυτές τις μεθόδους είναι η μέθοδος των ισχυρά εφικτών 

δέντρων (strongly feasible trees). Ο όρος εκφυλισμός αφορά ένα βασικό τόξο, 

διαφορετικό από το τόξο ρίζα, που έχει τιμή μηδενικής ροής, το τόξο ρίζα είναι 

μηδενικό για όλες τις εφικτές λύσεις. Σε ένα δέντρο εκφυλισμένα είναι τα βασικά τόξα 

που έχουν μηδενική ροή. Ένα ισχυρά εφικτό δέντρο (strongly feasible tree) είναι ένα 

δέντρο στο οποίο όλα τα εκφυλισμένα βασικά τόξα κατευθύνονται προς τη ρίζα. Ένα 
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τόξο       κατευθύνεται προς τη ρίζα αν ο κόμβος   βρίσκεται στη μοναδική αλυσίδα 

που συνδέει τον κόμβο   και τον κόμβο ρίζα. Στο σχήμα      φαίνεται ένα ισχυρά 

εφικτό δέντρο (strongly feasible tree). Στο σχήμα αυτό υπάρχουν εκφυλισμένα τόξα, 

είναι τα τόξα,      ,       και      . Κάθε ένα από αυτά τα εκφυλισμένα τόξα 

κατευθύνεται προς τον κόμβο ρίζας  .  

 

Ισχυρά εφικτά δέντρα   

Έστω το τόξο       ότι είναι το εισακτέο τόξο με       . Αν     τότε το αξονικό 

βήμα (pivot) είναι μη εκφυλισμένο και οδηγεί σε αυστηρή βελτίωση (μείωση) της 

αντικειμενικής συνάρτησης. Στην πραγματικότητα, η αντικειμενική συνάρτηση 

ελαττώνεται κατά               ή ισοδύναμα  

              

Όπου       το εισερχόμενο μη βασικό τόξο και   η τιμή της αντίστοιχης μεταβλητής 

    . Αλλά αν το    , τότε το αξονικό βήμα (pivot) είναι εκφυλισμένο (έχει μηδενική 

ροή) και δεν οδηγεί σε καμία αλλαγή της αντικειμενικής συνάρτησης. Οπότε η 

καινούργια βασική εφικτή λύση έχει τιμή αντικειμενικής συνάρτησης ίση με την 

αμέσως προηγούμενή της. Αν δηλαδή έχουμε     δε διαπιστώνεται καμία 

βελτίωση στην τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης. Υπάρχει μόνο ένας 

πεπερασμένος αριθμός λύσεων ακραίου σημείου, επομένως η μέθοδος δικτυωτής 

Simplex (network simplex method) θα τερματίσει μετά από ένα πεπερασμένο αριθμό 

επαναλήψεων κατά την απουσία εκφυλισμού. Αυτό προκύπτει επειδή κάθε μη 

εκφυλισμένο αξονικό βήμα (pivot) καταλήγει στην μετάβαση σε ένα νέο ακραίο 

σημείο. Η μέθοδος των ισχυρά εφικτών δέντρων (strongly feasible trees) είναι 

ουσιαστικά μια μέθοδος για να σπάσουν οι δεσμοί με το αναχωρούν τόξο (departing 

arc), ώστε η κύκλωση (cycling) να μην μπορεί να λάβει χώρα σε ένα εκφυλισμένο 

ακραίο σημείο. Η βασική ιδέα είναι απλά να διατηρηθεί ένα ισχυρά εφικτό δέντρο 

(strongly feasible tree) ως βάση για κάθε επανάληψη της μεθόδου δικτυωτής Simplex 

(network simplex method). 

Προφανώς, για να διατηρηθεί ένα ισχυρά εφικτό δέντρο (strongly feasible tree) σε 

κάθε επανάληψη, τότε πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα ισχυρά εφικτό δέντρο. Επειδή 
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μια αρχική λύση γενικά καθορίζεται χρησιμοποιώντας τη φάση   από τη διαδικασία 

των δυο φάσεων, στην πραγματικότητα είναι μια συνηθισμένη διαδικασία να ξεκινάμε 

με ένα ισχυρά εφικτό δέντρο (strongly feasible tree). Η διαδικασία της φάσης   ξεκινά 

προσθέτοντας ένα τεχνητό κόμβο που είναι συνδεδεμένος με κάθε κόμβο του 

αρχικού δικτύου με ένα τεχνητό τόξο. Θεωρούμε ένα αρχικό κόμβο  . Αν     , η ροή 

   κατευθύνεται κατά μήκος του τεχνητού τόξου από τον κόμβο   προς τον τεχνητό 

κόμβο. Αντίστοιχα, αν     , η ροή    κατευθύνεται κατά μήκος του τεχνητού τόξου 

από τον τεχνητό κόμβο προς τον κόμβο  . Ωστόσο, αν     , υπάρχει η επιλογή για 

τον αρχικό προσανατολισμό του συνδεδεμένου τεχνητού τόξου. Για αυτό το λόγο, τα 

τεχνητά τόξα με μηδενική ροή κατευθύνονται πάντα προς τη ρίζα. Όλα τα άλλα τόξα 

είναι μη εκφυλισμένα και οι κατευθύνσεις τους καθορίζονται αυτόματα για να 

διασφαλιστεί μια εφικτή λύση. Η διαδικασία είναι απλή ξεκινώντας από ένα ισχυρά 

εφικτό δέντρο. Στόχος είναι η διατήρηση ενός ισχυρά εφικτού δέντρου σε κάθε 

επανάληψη.  

Έστω       αναπαριστά το εισακτέο τόξο. Στη βάση του τρέχοντος ριζωμένου 

ζευγνύοντος δέντρου, σχεδιάζεται η μοναδική αλυσίδα από τον κόμβο   στον κόμβο 

ρίζα  . Επίσης σχεδιάζεται η μοναδική αλυσίδα από τον κόμβο   στον κόμβο ρίζας. O 

κόμβος   είναι ο πρώτος κοινός κόμβος και στις δυο αλυσίδες. Προσθέτοντας το τόξο 

      στο τρέχον δέντρο δημιουργείται ένας κύκλος. Ο μοναδικός κύκλος σχεδιάζεται 

στην κατεύθυνση του τόξου       ξεκινώντας και τελειώνοντας στον κόμβο  . Ένα 

ισχυρά εφικτό δέντρο μπορεί να διατηρηθεί σπάζοντας τους δεσμούς για το ελάχιστο 

πηλίκο (minimum ratio) επιλέγοντας ως αναχωρούν τόξο στον κύκλο το τελευταίο 

τόξο που δίνει το ελάχιστο πηλίκο (minimum ratio).  

Όπως φαίνεται στο σχήμα      το εισακτέο τόξο       δημιουργεί ένα μοναδικό 

κύκλο. Λόγω του ελάχιστου πηλίκου τα τόξα που είναι υποψήφια για αναχώρηση 

είναι τα τόξα,       και       που έχουν    . Στη μοναδική αλυσίδα από τους 

κόμβους   και   προς τον κόμβο ρίζα ο πρώτος κοινός κόμβος είναι ο κόμβος  . 

Κινούμενοι στον κύκλο ξεκινώντας από τον κόμβο  , ακολουθώντας την κατεύθυνση 

του τόξου      , το τελευταίο τόξο που ικανοποιεί το ελάχιστο πηλίκο     είναι το 

τόξο      . Επομένως το τόξο       επιλέγεται ως αναχωρούν τόξο. Με τον τρόπο 

αυτό τα εκφυλισμένα τόξα      ,       και       εξακολουθούν να έχουν κατεύθυνση 

προς τον κόμβο ρίζα και το δέντρο παραμένει ισχυρά εφικτό. Αν ωστόσο είχε επιλεγεί 
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για αναχώρηση το τόξο      , τότε τα εκφυλισμένα τόξα θα ήταν τα      ,       και 

      αλλά το δέντρο δε θα ήταν ισχυρά εφικτό, αφού το τόξο       θα είχε 

κατεύθυνση μακριά από τη ρίζα και όχι προς αυτή.  

 

Σχήμα 3.18 Διατηρώντας ένα ισχυρά εφικτό δέντρο 

Συνεπώς η μέθοδος δικτυωτής Simplex μπορεί με απλό τρόπο να ξεκινήσει και στη 

συνέχεια να συντηρήσει ισχυρά εφικτά δέντρα. Επειδή όλα τα εκφυλισμένα τόξα 

κατευθύνονται προς την ρίζα, το αναχωρούν τόξο σε κάθε εκφυλισμένο αξονικό βήμα 

(pivot) κατευθύνεται προς τη ρίζα. Όμως η ενημέρωση των διπλών μεταβλητών, υπό 

την προϋπόθεση ότι το αναχωρούν τόξο κατευθύνεται προς τον κόμβο ρίζας, έχει 

σαν αποτέλεσμα μια αυστηρή μείωση στο υποσύνολο των διπλών μεταβλητών, ενώ 

οι υπόλοιπες διπλές μεταβλητές δεν αλλάζουν. Επομένως, το άθροισμα των διπλών 

μεταβλητών μειώνεται αυστηρά για κάθε εκφυλισμένο αξονικό βήμα (pivot) και είναι 

αδύνατο να επαναληφθεί ένα βασικό δέντρο κατά τη διάρκεια μιας ακολουθίας 

εκφυλισμένων αξονικών βημάτων (pivots).[2]  

 

3.7 Κανόνας αντικύκλωσης του Cunningham  

Έστω ένα εφικτό δέντρο   και   μια κορυφή του. Τότε κάθε τόξο του   μπορεί είτε να 

είναι προσανατολισμένο προς την   ή να είναι προσανατολισμένο μακριά από την  . 

Ποιο συγκεκριμένα αν υποθέσουμε ότι το εφικτό δέντρο   διασπάται σε δυο 

υποδέντρα αν αφαιρέσουμε το τόξο      , έχουμε επομένως τα υποδέντρα    και   . 
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Τότε το τόξο       είναι προσανατολισμένο προς την κορυφή   αν η   ανήκει στο 

υποδέντρο    (σχήμα      ) ή μακριά από την κορυφή   αν η   ανήκει στο υποδέντρο 

   (σχήμα      ). Οι δυο αυτές περιπτώσεις φαίνονται στα σχήματα       και      . 

 

Σχήμα 3.19 Προσανατολισμός τόξου        

Ο κανόνας αντικύκλωσης του Cunningham βασίζεται στο ποιο κάτω θεώρημα (η 

απόδειξη του οποίου μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο του Chvatal). 

Θεώρημα α 

Αν σε κάθε εκφυλισμένο αξονικό βήμα το οποίο οδηγεί από το δέντρο    στο αμέσως 

επόμενό του      το εισερχόμενο τόξο είναι προσανατολισμένο προς τη ρίζα του      

τότε ο αλγόριθμος της μεθόδου δικτυωτής simplex δεν κυκλώνει. 

Όπως είδαμε προηγουμένως ένα ισχυρά εφικτό δέντρο (strongly feasible tree), 

ορίζεται ως εξής: 

Ένα βασικό εφικτό δέντρο είναι ισχυρά εφικτό αν και μόνο αν κάθε τόξο του       με 

      είναι προσανατολισμένο προς τη ρίζα του. 

Αν κάθε δέντρο της ακολουθίας   ,   , … που κατασκευάζεται από την εφαρμογή 

του αλγορίθμου της μεθόδου δικτυωτής simplex είναι ισχυρά εφικτό τότε η υπόθεση 

του θεωρήματος α ικανοποιείται και δεν εμφανίζεται κύκλωση.  

Στόχος είναι ξεκινώντας αρχικά από ένα ισχυρά εφικτό δέντρο να προσδιοριστεί ο 

μηχανισμός που οδηγεί σε ένα άλλο ισχυρά εφικτό δέντρο. Από τη μέθοδο 
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προσδιορισμού μιας αρχικής βασικής εφικτής λύσης προκύπτουν πάντα ισχυρά 

εφικτά δέντρα αν τα τόξα με μηδενική ροή κατευθύνονται προς τη ρίζα. Πρέπει 

επομένως να εξασφαλιστεί μια διαδικασία με την οποία κάθε αξονικό βήμα που 

ξεκινά από ένα ισχυρά εφικτό δέντρο να καταλήγει σε ένα άλλο ισχυρά εφικτό δέντρο. 

Για τη διατύπωση του κανόνα αντικύκλωσης του Cunningham χρειάζεται να 

προσδιορίσουμε την κορυφή της ένωσης. 

 

Σχήμα 3.20 Κορυφή ένωσης  

Στο μοναδικό κύκλο   που δημιουργείται με την προσθήκη ενός μη βασικού τόξου 

έστω       στο δέντρο   η πρώτη κορυφή που συναντάμε καθώς διανύουμε τις 

διαδρομές από τις κορυφές   και   προς τη ρίζα ονομάζεται κορυφή ένωσης (join 

vertex) (σχήμα     ). 

Με βάση τα παραπάνω ο κανόνας αντικύκλωσης του Cunningham διατυπώνεται ως 

εξής: 

Αν υπάρχουν δυο ή περισσότερα υποψήφια τόξα να εξαχθούν από τη βάση τότε 

επιλέγουμε ως εξερχόμενο τόξο αυτό που συναντάμε τελευταίο, ξεκινώντας από την 

κορυφή της ένωσης και κινούμενοι περιμετρικά του κύκλου στην κατεύθυνση του 

εισερχόμενου τόξου. 

Για να δείξουμε ότι ο κανόνας αυτός διατηρεί ισχυρή εφικτότητα θα περιοριστούμε 

στην εξέταση των τόξων του κύκλου  . Αυτό γιατί τα τόξα που βρίσκονται εκτός του 

κύκλου δεν αλλάζουν κατεύθυνση σε σχέση με την κορυφή ρίζας αλλά ούτε και τιμή. 

Οι δυο δυνατές περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες. 
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Το αξονικό βήμα είναι μη εκφυλισμένο  

Στην περίπτωση αυτή οι τιμές των     αυξάνουν για κάθε προδρομικό τόξο       του 

κύκλου   και μειώνονται για κάθε πισωδρομικό τόξο. Η εφαρμογή του παραπάνω 

κανόνα αντικύκλωσης διατηρεί την ισχυρή εφικτότητα όπως φαίνεται στο σχήμα     . 

 

Σχήμα 3.21 Μη εκφυλισμένο αξονικό βήμα  

 

Το αξονικό βήμα είναι εκφυλισμένο  

Στην περίπτωση αυτή το εισερχόμενο τόξο       διασπά τον κύκλο σε τρία μέρη. Το 

μέρος που αντιστοιχεί στη διαδρομή από την κορυφή ένωσης έως την κορυφή  , το 

τόξο       και τέλος το μέρος που αντιστοιχεί στη διαδρομή από την κορυφή   έως 

την κορυφή της ένωσης.  

 

Σχήμα 3.22 Εκφυλισμένο αξονικό βήμα  
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Η ισχυρή εφικτότητα διατηρείται όταν όλα τα μηδενικά τόξα από την κορυφή ένωσης 

έως το εξερχόμενο τόξο είναι πισωδρομικά και όταν τα μηδενικά τόξα από το 

εξερχόμενο τόξο έως την κορυφή της ένωσης είναι προδρομικά. Η περίπτωση αυτή 

παρουσιάζεται γεωμετρικά στο σχήμα     .[1]   
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Κεφάλαιο 4  

Εφαρμογές προβλήματος ελάχιστου κόστους 

ροής 

4.1 Ειδικές περιπτώσεις του βασικού μοντέλου  

Το πρόβλημα του ελάχιστου κόστους ροής δικτύου βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλο 

αριθμό περιπτώσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρακάτω γίνεται 

αναφορά των πιο βασικών μοντέλων που συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της 

γενικής θεωρίας των δικτύων. Η ειδική δομή των μοντέλων αυτών άνοιξε το δρόμο 

για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών αλγορίθμων για την επίλυσή τους. Τα πιο 

χαρακτηριστικά προβλήματα που αποτελούν ειδικές περιπτώσεις του προβλήματος 

ελάχιστου κόστους της ροής δικτύου είναι το πρόβλημα μεταφοράς, το πρόβλημα 

ανάθεσης ή εκχώρησης, το πρόβλημα μέγιστης ροής και το πρόβλημα της 

συντομότερης διαδρομής. 

 

4.2 Το πρόβλημα μεταφοράς  

Το πρόβλημα μεταφοράς παρουσιάζει ουσιαστικά την ίδια μαθηματική δομή με το 

πρόβλημα ελάχιστου κόστους ροής δικτύου, όπου το βασικό δίκτυο είναι ένας 

δίγραφος (bipartite graph), δηλαδή οι κόμβοι του μοντέλου δικτύου μπορούν να 

χωριστούν σε δυο σύνολα. Το πρόβλημα μεταφοράς μπορεί να λυθεί σαν ένα 

πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού καθώς και σαν ένα πρόβλημα ελάχιστου 

κόστους ροής δικτύου, ωστόσο οι ειδικές διμερείς δομές του επιτρέπουν την επίλυση 

με ένα πολύ αποδοτικό τρόπο.[5]  

Αν στο βασικό μοντέλο του ελάχιστου κόστους ροής δικτύου δεν υπάρχουν κόμβοι 

μεταφόρτωσης και για κάθε τόξο       ο κόμβος   είναι σημείο προσφοράς (supply) 

και ο κόμβος   σημείο ζήτησης (demand), τότε προκύπτει η περίπτωση του 

προβλήματος μεταφοράς (transportation problem). Στο σχήμα 4.1 παρουσιάζεται ένα 

δίκτυο μεταφοράς. Για το πρόβλημα θεωρούμε ότι η συνολική προσφορά ισούται της 

συνολικής ζήτησης.  
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Θεωρούμε ότι 

   

 

   

    

 

   

 

όπου 

    η διαθέσιμη ποσότητα στο σημείο προσφοράς             

    η ζητούμενη ποσότητα στο σημείο προορισμού             

     κόστος μεταφοράς της μονάδας προϊόντος από το σημείο προέλευσης   στο 

σημείο προορισμού                     

     η ποσότητα που μεταφέρεται από το σημείο προέλευσης   στο σημείο 

προορισμού                     

  

Σχήμα 4.1 Αναπαράσταση δικτύου προβλήματος μεταφοράς 
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Επομένως το πρόβλημα μεταφοράς μορφοποιείται ως εξής: 

                

 

   

 

   

 

Με περιορισμούς 

    

 

   

               

       

 

   

                

                            

  

4.3 Το πρόβλημα εκχώρησης  

Μια ενδιαφέρουσα κατηγορία προβλημάτων ελάχιστου κόστους ροής δικτύου που 

αποτελεί ειδική περίπτωση του προβλήματος μεταφοράς ονομάζεται πρόβλημα 

εκχώρησης ή ανάθεσης (assignment problem). Το πρόβλημα εκχώρησης οφείλει το 

όνομά του σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή με την οποία επιθυμούμε να εκχωρήσουμε 

“οντότητες” σε “εργασίες” (ή εργασίες σε μηχανές). Θεωρείται ότι κάθε οντότητα 

πρέπει να ανατίθεται σε μια μόνο εργασία και κάθε εργασία ανατίθεται σε μια μόνο 

οντότητα. Το πρόβλημα εκχώρησης προκύπτει αν στο πρόβλημα μεταφοράς 

προστεθεί ο περιορισμός για τη μεταβλητή απόφασης 

      
                                              

                                                                            
  

Σε αντιστοιχία με το πρόβλημα μεταφοράς, θεωρούμε ότι το πρόβλημα εκχώρησης 

είναι ισορροπημένο. Ισορροπημένο είναι το πρόβλημα που υπάρχουν   οντότητες 

και   εργασίες, οι οποίες οδηγούν σε ανάθεση ένα προς ένα.[5]  

Επειδή σε κάθε οντότητα ανατίθεται μια μόνο εργασία, πρέπει να ισχύει 
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και επειδή κάθε εργασία ανατίθεται σε μια μόνο οντότητα, πρέπει  

    

 

   

              

Επομένως ένα πρόβλημα εκχώρησης μορφοποιείται ως εξής 

                

 

   

 

   

 

Με περιορισμούς 

    

 

   

              

    

 

   

              

                                  

 

Σχήμα 4.2 Αναπαράσταση δικτύου προβλήματος εκχώρησης 
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4.4 Το πρόβλημα της μέγιστης ροής  

Το πρόβλημα της μέγιστης ροής (the maximal flow problem) για ένα δίκτυο είναι να 

βρεθεί η μέγιστη ροή που μπορεί να μεταφερθεί από ένα κόμβο   που ονομάζεται 

πηγή (source) σε ένα άλλο κόμβο   που ονομάζεται δέκτης (sink) χωρίς να 

παραβιάζονται οι περιορισμοί της δυναμικότητας          ,          του 

δικτύου, όπου     το άνω όριο της ροής. Για το πρόβλημα μέγιστης ροής θεωρούμε 

ότι      για κάθε κορυφή   και ότι το κόστος μεταφοράς είναι μηδενικό       για 

κάθε τόξο      .[5]  

Συμβολίζουμε με   την ποσότητα της ροής που στέλνεται από την κορυφή   στην 

κορυφή   και με     την ποσότητα ροής από την κορυφή   στην κορυφή   κατά μήκος 

του τόξου       τότε το πρόβλημα της μέγιστης ροής είναι  

     

Με περιορισμούς 

    
 

     
 

  
                          
                        
                      

  

                                

                            

Σημειώνεται ότι οι   μονάδες ροής προμηθεύονται στον κόμβο   και καταναλώνονται 

στον κόμβο  . 

Έστω ότι εισάγουμε ένα εικονικό τόξο       με απεριόριστη δυναμικότητα δηλαδή 

θέτουμε      . Τότε η μεταβλητή     ισοδυναμεί με τη μεταβλητή   αφού η     

απλά επιστρέφει   μονάδες ροής του προϊόντος από τον κόμβο   στον κόμβο   έτσι 

ώστε να μην πραγματοποιείται καμία εξωτερική προμήθεια του προϊόντος. Με την 

εισαγωγή του τόξου       το πρόβλημα αυτό διατυπώνεται ως εξής:   

       

Με περιορισμούς 
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Στην περίπτωση αυτή θέσαμε       . 

Στο σχήμα     φαίνεται η μέγιστη ροή από τον κόμβο   στον κόμβο   που καθορίζεται 

από την επίλυση του προβλήματος του ελάχιστου κόστους ροής. Στο δίκτυο αυτό για 

κάθε τόξο       έχουμε          .
[1]  

 

Σχήμα 4.3 Εισαγωγή εικονικού τόξου ροής για το πρόβλημα μέγιστης ροής 

 

4.5 Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής  

Μια ειδική περίπτωση του προβλήματος ελάχιστου κόστους ροής σε ένα δίκτυο 

αποτελεί το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής (shortest path problem) και 

προκύπτει όταν θέλουμε να στείλουμε μια μονάδα προϊόντος από μια κορυφή πηγής 

(source)   σε μια κορυφή δέκτης (sink)   με το ελάχιστο κόστος. Οι διαδοχικοί κόμβοι 

στην περίπτωση αυτή πρέπει να δείχνουν την κατεύθυνση κίνησης της ροής. Έτσι 

στον κόμβο πηγή   υπάρχει μια μονάδα προϊόντος και στον κόμβο δέκτη   υπάρχει 

μια μονάδα ζήτησης και σε κάθε άλλο κόμβο υπάρχει μηδενική προσφορά και 

ζήτηση. Επομένως θεωρούμε ένα δίκτυο ελάχιστου κόστους ροής, όπου η μέγιστη 

ροή είναι      ,         , με ποσότητα ζήτησης     ,           , ενώ για 

τους κόμβους   και   η ποσότητα ζήτησης είναι      και       αντίστοιχα. 
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Το πρόβλημα αυτό αντιστοιχεί στον προσδιορισμό της συντομότερης διαδρομής από 

μια κορυφή   σε μια κορυφή   ενός δικτύου όπου       είναι η απόσταση που 

αντιστοιχεί στο τόξο      , το μήκος από τον κόμβο   στον κόμβο   και μπορεί να 

διατυπωθεί ως εξής 

                

 

   

 

   

 

Με περιορισμούς 

    
 

     
 

  
                           
                        
                        

  

                  

Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής έχει ενδιαφέρουσες εφαρμογές σε 

προβλήματα αντικατάστασης εξοπλισμού, προγραμματισμού επενδύσεων, 

προγραμματισμού κατασκευής έργων και προγραμματισμού αποθεμάτων.[1]  

 

4.6 Εφαρμογές   

Το πρόβλημα του ελάχιστου κόστους ροής σε δίκτυα παρουσιάζει πολλές 

ενδιαφέρουσες εφαρμογές, ανάλογα με το είδος των κόμβων, της ροής και των τόξων 

που χαρακτηρίζουν το εκάστοτε δίκτυο. Το πρόβλημα του ελάχιστου κόστους ροής 

μπορεί να βρει εφαρμογή σε δίκτυα επικοινωνιών, σε δίκτυα μεταφοράς, υδάτινα 

δίκτυα, ηλεκτρολογικά δίκτυα, μηχανολογικά δίκτυα.  

Σε δίκτυα επικοινωνιών τους κόμβους των δικτύων μπορούν να τους αποτελούν 

τηλεφωνικά κέντρα, τηλεπικοινωνιακοί αναμεταδότες, δορυφορικά κέντρα, 

δρομολογητές, κ.α. όπου τα τόξα που τους συνδέουν αποτελούν κανάλια 

πληροφορίας, δεδομένων, γραμμών μεταφοράς, ενώ η ροή του δικτύου αφορά τη 

μεταδιδόμενη πληροφορία που έχει διάφορους τρόπους κωδικοποίησης. 

Όσον αφορά τα δίκτυα μεταφοράς, οι κόμβοι του δικτύου είναι αποθήκες, εργοστάσια 

παραγωγής, λιμάνια, κέντρα διανομής και μεταφόρτωσης, τα τόξα που συνδέουν 

τους κόμβους είναι οι άξονες μεταφοράς, όπως αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές 
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γραμμές, ακτοπλοϊκά δίκτυα, αεροπορικά δίκτυα, με τη ροή που διατρέχει τα δίκτυα 

να είναι εμπορεύματα, αυτοκίνητα κ.α. 

Τα υδάτινα δίκτυα έχουν κόμβους όπως δεξαμενές, λίμνες, κόμβους συγκέντρωσης 

υδάτων, που συνδέονται με υδάτινους αγωγούς, ποτάμια, αρδευτικά κανάλια και 

αποτελούν τα τόξα του δικτύου ενώ η ροή που μεταφέρουν είναι το νερό. 

Το πλήθος των δυνατών δικτύων δεν εξαντλείται από τις παραπάνω περιπτώσεις 

δικτύων.  

Κάθε σύστημα μπορεί να παρασταθεί με ένα δίκτυο        που αποτελείται από   

μέρη που συνδέονται με ένα σύνολο σχέσεων  . Κάθε μέρος ζητά ή προσφέρει μια 

ποσότητα ενός πόρου (resource) που μπορεί να είναι κεφάλαια, υπηρεσίες, 

ανθρώπινο δυναμικό, διάφορα είδη εργασιών. Κάθε τόξο       αντιστοιχεί σε μια 

δραστηριότητα με την οποία καθορίζεται το ύψος της ροής     που είναι η ποσότητα 

που εκρέει από το μέρος   και εισρέει στο μέρος  . Ενώ η εκτέλεση κάθε 

δραστηριότητας σε επίπεδο μονάδας αποφέρει κάποιο κέρδος ή συνεπάγεται κάποιο 

κόστος. 

Επομένως, το πρόβλημα του ελάχιστου κόστους ροής σε ένα δίκτυο είναι πρόβλημα 

κατανομής των διαθέσιμων πόρων σε ένα σύνολο δυνατών δραστηριοτήτων, ώστε 

να βελτιστοποιείται κάποιο αποτέλεσμα, δηλαδή να μεγιστοποιείται το όφελος ή να 

ελαχιστοποιείται το κόστος. Είναι κατά συνέπεια κατανοητό ότι το πλήθος και η 

ποικιλία των εφαρμογών του προβλήματος του ελάχιστου κόστους ροής σε ένα 

δίκτυο, δικαιολογεί τη μεγάλη ερευνητική προσπάθεια και την ανάπτυξη όλο και πιο 

αποτελεσματικών αλγορίθμων για την επίλυσή του.[1]  
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