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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Μαθηματικά, που στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής τους αποτελούσαν κυρίως 

ένα σύνολο εμπειρικών κανόνων για την εκτέλεση πράξεων, σήμερα έχουν γίνει 

απαραίτητα στη ζωή μας, εισχωρώντας αποφασιστικά με ταχύτατους ρυθμούς σε κάθε 

σύγχρονο κλάδο επιστημονικής δραστηριότητας. 

 Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι ένας από τους πιο εφαρμοσμένους κλάδους 

της επιστήμης των μαθηματικών με πληθώρα εφαρμογών στην επιστήμη των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασχολείται με τη επίλυση του γραμμικού μοντέλου στην 

Επιχειρησιακή Έρευνα. Για το σκοπό αυτό μελετάει τις ιδιότητες του γραμμικού 

προβλήματος, κατασκευάζει τρόπους επίλυσης και εξετάζει τρόπους εφαρμογής των 

αποτελεσμάτων στη λήψη πολύπλοκων αποφάσεων. Από την οικονομική σκοπιά, ο 

Γραμμικός  Προγραμματισμός είναι µια τεχνική που ασχολείται µε το πρόβλημα της 

βέλτιστης κατανομής των περιορισμένων πόρων ενός συστήματος  σε ανταγωνιζόμενες 

δραστηριότητες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακόμη χρησιμοποιείται για τη επίλυση 

προβλημάτων ενέργειας, διοίκησης προσωπικού, προστασία του περιβάλλοντος, καθώς 

επίσης και προβλημάτων που αφορούν την ανάθεση πεπερασμένων πόρων σε 

ανταγωνιστικές απαιτήσεις (π.χ. κατανομή εργατικού δυναμικού, πρώτων υλών και 

τεχνολογικού εξοπλισμού). 

Η αρχική μαθηματική διατύπωση του προβλήματος  καθώς και µια συστηματική 

διαδικασία λύσης του,  η μέθοδος  Simplex, οφείλεται στον G. B. Dantzig στα 1947. 

Νωρίτερα διάφορα προβλήματα τύπου γραμμικού προγραμματισμού είχαν διαμορφωθεί 

και επιλυθεί.  Τα σημαντικότερα από αυτά αφορούν το πρόβλημα μεταφοράς  (Hitchcock 

1941, Koopmans 1949) και το πρόβλημα  της δίαιτας (Stigler 1945).  Ο Dantzig  ήταν 

όμως  ο άνθρωπος που κατασκεύασε το γενικό πλαίσιο και ταυτόχρονα υπέδειξε τη 

μέθοδο επίλυσης του.  

Θεωρείται σαν µια από τις πιο σπουδαίες μαθηματικές  ανακαλύψεις των μέσων 

χρόνων του εικοστού αιώνα και στις μέρες µας αποτελεί ένα μοντέλο ευρείας χρήσης για 

καθημερινά ζητήματα των περισσότερων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εμπορικών - 

βιομηχανικών εταιρειών.   

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας επιδεικνύεται η ανάγκη 

δημιουργίας ενός μαθηματικού μοντέλου για την περιγραφή και επίλυση του γραμμικού 

προβλήματος μας. Ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο διατυπώνεται και περιγράφεται ο 

Αλγόριθμος Simplex στη επίλυση ενός Γραμμικού Προβλήματος Προγραμματισμού. Μια 

από τις σημαντικότερες πτυχές του Γραμμικού Προγραμματισμού αναπτύσσεται στο 
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τρίτο κεφάλαιο, η έννοια του Δυικού προβλήματος, το οποίο σχετίζεται με τη δομή του 

αρχικού προβλήματος και τυχαίνει να είναι και αυτό ταυτόχρονα επίλυση. Το κεφάλαιο 4 

επικεντρώνεται στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης του προβλήματος και εισάγει τη 

βασική έννοια της υπολογιστικής Πολυπλοκότητας. Συγκεκριμένα αναπτύσσεται ο 

Αλγόριθμος Karmakar και ο πρωτεύον – δυικος αλγόριθμος εσωτερικού σημείου. 
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Introduction 

Mathematics, which were mostly thought to be a set of empirical rules for the execution 

of operations and instruments, especially during their initial stage of development, have 

now become indispensable in our lives, decisively penetrating in each and every 

contemporary field of scientific activity. 

Linear programming is one of the most applied fields of this fast-growing science and is 

characterised by a plethora of applications in the field of computer science and deals 

with the solution of the linear model in Operational Research. To this end, it studies the 

properties of the linear problem, develops methods for solving the problem and 

investigates ways of applying the results in making complex decisions. From a 

business/economic perspective, Linear Programming is a technique that deals with the 

problem of optimal distribution of a system’s limited resources to competing activities in 

the best possible way. In addition to the above, it is used when required to solve varying 

problems such as energy, human resource management, and protection of the 

environment as well as problems that have to do with delegating finite resources to 

competing requirements (i.e. distribution of manpower, raw materials and technological 

equipment). 

The initial mathematical formulation of the problem as well as a systematic solution 

process, known as the Simplex method, is due to G. B. Dantzig, in 1947. Earlier than 

that various problems of linear programming were developed and solved. The most 

important of these are concerned with the transfer problem (Hitchcock 1941, Koopmans 

1949) and the diet problem (Stigler 1945). Dantzig however, was the first one to construct 

the general framework and demonstrated the appropriate solving method at the same 

time.   

It is considered to be one of the most important mathematical discoveries of the middle 

ages of the twentieth century. Nowadays it is a model broadly-used for everyday matters 

of most medium and large commercial - industrial companies. 

The first chapter of the current project will demonstrate the need for creating a 

mathematical model for the description and solution of our linear problem. While the 

second chapter sets out and describes the Simplex Algorithm in solving a Linear 

Programming Problem. One of the most important aspects of Linear Programming is 

developed in the third chapter, the concept of the Dual Problem, which relates to the 

structure of the initial problem and happens to be a solution to the problem at the same 

time. Finally, chapter 4 concentrates on the alternative methods of solving the problem 
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and introduces the basic concept of Computing Complexity. More specifically, Karmakar 

algorithm is developed as well as the primal-dual internal-point algorithm. 
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1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

1.1 Τι Είναι ο Γραμμικός Προγραμματισμός 
Τα γραμμικά μοντέλα επιδιώκουν να βελτιστοποιήσουν (ελαχιστοποιήσουν ή 

μεγιστοποιήσουν) μια γραμμική συνάρτηση κάτω από κάποιους γραμμικούς 

περιορισμούς. Όπως υποδηλώνει το όνομα του , το μοντέλο του γραμμικού 

προγραμματισμού αποτελείται από γραμμικές συναρτήσεις και περιορισμούς. Ο όρος 

«Γραμμικός» χρησιμοποιείται για να περιγράψει το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ δύο ή 

περισσότερων μεταβλητών είναι γραμμική σχέση.  

Επίσης συχνά χρησιμοποιείται για το προσδιορισμό του βέλτιστου σχεδίου 

λειτουργίας μιας παραγωγικής διαδικασίας. Δηλαδή προβλήματα καθορισμού των 

ποσοτήτων που πρέπει να παραχθούν από κάθε προϊόν σε σχέση με ότι βρίσκεται στις 

αποθήκες με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους.  

Ο όρος «προγραμματισμός» δεν έχει την έννοια του «προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών»  αλλά αυτήν του «σχεδιασμού». Ο γραμμικός 

προγραμματισμός ασχολείται µε τη σχεδίαση των δραστηριοτήτων του συστήματος που 

περιγράφει για να προκύψει το άριστο αποτέλεσμα. Σκοπός δηλαδή του γραμμικού 

προγραμματισμού είναι από όλους τους συνδυασμούς των πηγών να επιλέξουμε  

εκείνον που μεγιστοποιεί το κέρδος ή ελαχιστοποιεί το κόστος της επιχείρησης μας ή του 

προβλήματος μας. 

 Ο γραμμικός  προγραμματισμός παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

θεωρητική πληροφορική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση και την 

επίλυση πολλών συνδυαστικών προβλημάτων τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν 

σχετίζονται µε το γραμμικό μοντέλο.  

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Ο γραμμικός  προγραμματισμός ή γενικότερα η επιχειρησιακή έρευνα έχει τις 

ρίζες της στο Β'  Παγκόσμιο πόλεμο.  Τότε για πρώτη φορά εφαρμόσθηκαν 

επιστημονικές μέθοδοι για την καλύτερη,  τη βέλτιστη κατανομή των συμμαχικών 

δυνάμεων και εφοδίων στην Ευρώπη έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος 

πρόσβασης στις πιθανότερες εστίες µαχών και να βελτιωθεί ο εφοδιασμός,  ο 

συντονισμός και η διοίκηση των συμμαχικών δυνάμεων. 

Ένας  Σοβιετικός μαθηματικός και οικονομολόγος ο Kantorovich το 1939 

δημοσιεύει τη εργασία του η οποία ασχολείται με την οργάνωση και το σχεδιασμό της 
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παραγωγής. Το 1941 το πρόβλημα αυτό ονομάζεται Πρόβλημα Μεταφοράς του 

Hitchcock , ο οποίος είναι ένας σημαντικός Αμερικάνος μελετητής. 

Το 1947 είναι μια κορυφαία στιγμή όπου η πρώτη 

ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση για την 

μοντελοποίηση και επίλυση  προβλημάτων γραμμικού 

προγραμματισμού αναπτύχθηκε από τον George Dantzig και 

συνεργάτες του. Επίσης οι ίδιοι ανακάλυψαν μια γενική  

μέθοδο επίλυσης που ονομάστηκε μέθοδος simplex.  Μετά 

την ανακάλυψη του αλγορίθμου αυτού καταβλήθηκαν 

σοβαρές προσπάθειες για την βελτίωση του. Οι δεκαετίες ’50 

και ’60 είναι γεμάτες από μελέτες σημαντικών επιστημόνων 

που και αυτοί συνέλαβαν στην επίλυση διαφόρων 

προβλημάτων που προέκυψαν από τη  εφαρμογή του 

αλγορίθμου simplex στην πράξη. Διάφορες ανακαλύψεις έγιναν όπως αυτή του Δυϊκού 

αλγορίθμου , της Δυικής θεωρίας κ.α. 

Ένα πρόβλημα που απασχόλησε πολύ τους ερευνητές είναι ο χρόνος επίλυσης 

των μεγάλων προβλημάτων με τον αλγόριθμο simplex .Το 1972 οι μαθηματικοί Klee και 

Minty απέδειξαν με τη εργασία τους ότι για την υπολογιστική συμπεριφορά της 

χειρότερης περίπτωσης , ο αλγόριθμος είναι εκθετικός και όχι πολυωνυμικός . 

1.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Η εφαρμογή της μεθοδολογίας του γραμμικού προγραμματισμού για την επίλυση 

ενός επιχειρησιακού προβλήματος απαιτεί τη δημιουργία ενός μαθηματικού μοντέλου. 

Με τη δημιουργία του μοντέλου μπορούμε να επεξεργαστούμε καλύτερα τα δεδομένα 

του προβλήματος και τους περιορισμούς που μας βάζει και να λύσουμε το πρόβλημα 

μας πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ακρίβεια: 

       

 nn xcxcxc  ...minmax/ 2211  

mnmnmm

nn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa

],,[...

.................................

],,[...

],,[...

2211

22222121

11212111







 

0,..., 21 nxxx  

 

Σχήμα 1-1:  George Dantzig 

               (1914 –2005) 
 



15 
 

  





















nc

c

c

c
...

2

1

    και    ncccc ...21  

  Πίνακας συντελεστών 





















mnmm

n

n

aaa

aaa

aaa

A

...

............

...

...

21

22221

11211

 

                     Διάνυσμα δεξιού σκέλους περιορισμών 





















mb

b

b

b
...

2

1

 

                                                             Διάνυσμα μεταβλητών απόφασης 





















nx

x

x

x
...

2

1

 

Έτσι συνοψίζοντας τις δύο μορφές του γραμμικού προγράμματος μαζί δημιουργείται ο 

παρακάτω πίνακας.  

Σε γενικές γραμμές τρία είναι τα βήματα για τη διατύπωση κάποιου τυχαίου προβλήματος 

ως μαθηματικό μοντέλο: 

1. Προσδιορισμός  των μεταβλητών απόφασης 

2. Διατύπωση  της  αντικειμενικής  συνάρτησης  

3. Διατύπωση  του περιορισμού 

Ως πρώτο βήμα θα πρέπει να ορίσουμε τις μεταβλητές-αγνώστους - του 

προβλήματος Xj (j =1,2,...,n) που ονομάζονται μεταβλητές απόφασης (decision 

variables). Το επόμενο μας βήμα είναι να διατυπώσουμε μια σχέση που να συνδέει τις 

μεταβλητές με το αποτέλεσμα που θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε. Η συνάρτηση αυτή 

ονομάζεται αντικειμενική συνάρτηση (objective function)  που η μορφή της είναι 

Maximize f(x) ή minimize f(x), και οι τιμές της ονομάζονται αντικειμενικές τιμές  (objective 

values). Στην ορολογία του γραμμικού προγραμματισμού οι ανισότητες και ισότητες που 

πρέπει να ικανοποιούν οι μεταβλητές απόφασης,  ονομάζονται περιορισµοί 

(constraints). Η μαθηματική μορφή ενός περιορισμού είναι f(x)≥b ή f(x)≤b ή f(x)=b 

ανάλογα με το πρόβλημα μας. Ένα γραμμικό πρόβλημα στο οποίο ζητείται να βρεθεί το 

ελάχιστο ονομάζεται πρόβλημα ελαχιστοποίησης (minimization problem),  ενώ το 

πρόβλημα στο όποιο ζητείται το μέγιστο ονομάζεται πρόβλημα μεγιστοποίησης 

(maximization problem). Από μαθηματική άποψη δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά 
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μεταξύ των δυο προβλημάτων. Λόγω της ταυτότητας min{f(x)}=-max{-f(x)} κάθε 

πρόβλημα ελαχιστοποίησης μπορεί να μετατραπεί σε ένα ισοδύναμο πρόβλημα 

μεγιστοποίησης και αντιστρόφως. 

Για την διατύπωση του θεωρητικού υπόβαθρου της Simplex το μοντέλο μετατρέπεται , 

ανάλογα , στην τυπική (standard) ή στην κανονική (canonical) μορφή. 

 Πρόβλημα Ελαχιστοποίησης  Πρόβλημα Μεγιστοποίησης 
 
 
 

Τυπική 
Μορφή 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  ∑𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 ∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 = 𝑏𝑖,   𝑖 = 1,… ,𝑚

𝑛

𝑗=1

 

                           𝑥𝑗 ≥ 0,    𝑗 = 1,… , 𝑛. 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  ∑𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 ∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 = 𝑏𝑖,   𝑖 = 1,… ,𝑚

𝑛

𝑗=1

 

                           𝑥𝑗 ≥ 0,    𝑗 = 1,… , 𝑛. 
 
 

Κανονικ
ή 

Μορφή 
 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  ∑𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 ∑𝑎𝑖𝑗 ≥ 𝑏𝑖,   𝑖 = 1,… ,𝑚

𝑛

𝑗=1

 

                        𝑥𝑗 ≥ 0,    𝑗 = 1,… , 𝑛. 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  ∑𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 ∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≤ 𝑏𝑖,   𝑖 = 1,… ,𝑚

𝑛

𝑗=1

 

                           𝑥𝑗 ≥ 0,    𝑗 = 1,… , 𝑛. 
 

Πίνακας 1-1:  Σύγκριση των δύο μορφών γραμμικού προβλήματος. 

 

1.4 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Κάθε μαθηματική τεχνική μοντελοποίησης λειτουργεί κάτω από ορισμένες βασικές 

υποθέσεις, και ο γραμμικός προγραμματισμός δεν αποτελεί εξαίρεση. Υπάρχουν 

τέσσερις βασικά αξιώματα που διασφαλίζουν ότι μια πραγματική κατάσταση μπορούμε 

να τη αναπαραστήσουμε ως ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού: 

 Προσδιοριστικότητα : Συνεπάγεται πως οι παράμετροι του μοντέλου είναι 

γνωστές και σταθερές ποσότητες. Σε πραγματικά όμως προβλήματα η υπόθεση 

αυτή μπορεί να μην ικανοποιείται. Οι παράμετροι του μοντέλου συχνά βασίζονται 

σε προβλέψεις μελλοντικών καταστάσεων, οι οποίες αναπόφευκτα έχουν κάποιο 

βαθμό αβεβαιότητας . Έτσι είναι πολύ σημαντικό μετά τη εύρεση της άριστης 

τιμής να κάνουμε ανάλυση ευαισθησίας στις τιμές των παραμέτρων. 

 Αναλογικότητα : Η αντικειμενική συνάρτηση και οι περιορισμοί του 

προβλήματος πρέπει να είναι γραμμικές συναρτήσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι η 

μέση τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης και η χρησιμοποίηση των διαθέσιμων 

μέσων είναι ποσά ανάλογα προς τις ποσότητες κάθε δραστηριότητας. Αυτή η 

υπόθεση γενικά ισχύει, όμως υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που δεν ισχύει, 
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όπως σε καταστάσεις όπου η τιμή πώλησης του προϊόντος εξαρτάται από το 

αριθμό μονάδων του προϊόντος που παράγεται κ.α. 

 Προσθεκτικότητα : Προϋποθέτει ότι η αντικειμενική συνάρτηση είναι το 

άθροισμα των συνεισφορών των διαφόρων μεταβλητών. Για παράδειγμα στη 

περίπτωση που έχουμε δύο ανταγωνιστικά προϊόντα, όπου η αύξηση του ενός 

συνεπάγεται μείωση του άλλου, τα δύο προϊόντα δεν ικανοποιούν την υπόθεση 

της προσθεκτικότητας .  

 Διαιρετότητα : Εκφράζει την ικανότητα κατανομής των δραστηριοτήτων σε 

ποσοστιαία επίπεδα έτσι ώστε να είναι παραδεκτές μη ακέραιες τιμές 

(κλασματικές) των μεταβλητών απόφασης. 

 

1.5 ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού που έχουν δύο (ή τρείς μεταβλητές), 

μπορούν να λυθούν και µε την γραφική μέθοδο. Η γραφική μέθοδος για δύο μεταβλητές 

λύνει τα προβλήματα της πάνω σε ένα διάγραμμα καρτεσιανών αξόνων σχεδιάζοντας 

τις συναρτήσεις που προκύπτουν από το μαθηματικό μοντέλο και τους περιορισμούς του 

προβλήματος. Με την γραφική απεικόνιση μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε το σύνολο 

των εφικτών λύσεων και στη συνέχεια να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Μια πρώτη 

διατύπωση είναι ότι η απαίτηση μη αρνητικότητας των μεταβλητών περιορίζει τον εφικτό 

χώρο του προβλήματος στο θετικό τεταρτημόριο. 

 Η δεύτερη διατύπωση που κάνουμε είναι ότι κάθε γραμμική ανίσωση με δύο μεταβλητές 

ισχύει στο ένα μόνο από δυο ημιεπίπεδα. Γενικά κάθε ευθεία της μορφής α1x1+ α2x2=b 

χωρίζει το επίπεδο Ox1x2 σε δύο ημιεπίπεδα , τα οποία καθορίζονται από τις ανισότητες 

α1x1+ α2x2≤ b και α1x1+ α2x2≥ b. Ο ποιο απλός τρόπος για να διαπιστώσουμε σε ποιο 

ημιεπίπεδο ισχύει η κάθε ανισότητα-περιορισμός - , είναι να θεωρήσουμε ένα τυχαίο 

σημείο του επιπέδου και να ελέγξουμε ποια από τις δυο ανισότητες ικανοποιούν οι 

συντεταγμένες του. Χαράζουμε έτσι τις περιοριστικές ευθείες (περιοριστική ευθεία είναι 

η ευθεία που αντιστοιχεί σε κάποιο περιορισμό). Οι ανισώσεις που αποτελούν τους 

περιορισμούς του προβλήματος μας δίνουν την εφικτή περιοχή, δηλαδή τα σημεία x1,x2 

που ικανοποιούν όλους τους περιορισμούς του μοντέλου μας. Εκείνο που τώρα 

απομένει είναι να βρούμε το σημείο του συνόλου αυτού που βελτιστοποιεί την 

αντικειμενική συνάρτηση. 

    Για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα µας γραφικά, θα πρέπει:  

1)   Να σχεδιάσουμε όλους τους περιορισμούς γραφικά. 
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2)  Να βρούμε την εφικτή περιοχή (την κυρτή περιοχή των κορυφών των   ευθειών που 

σχετίζονται από τους περιορισμούς).  

3)   Να βρούμε την άριστη ή βέλτιστη λύση. 

Η γραφική μέθοδος επίλυσης μοντέλων γραμμικού προγραμματισμού με δύο 

μεταβλητές , δίνει τη δυνατότητα μιας εποπτικής προσέγγισης της θεωρίας πάνω στην 

οποία στηρίζεται η μέθοδος Simplex.  

 Ορολογίες που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια 

Στην άριστη λύση ενός γραμμικού μοντέλου, ενεργοί περιορισμοί είναι εκείνοι 

των οποίων η τομή των αντίστοιχων περιοριστικών ευθειών τους καθορίζει το σημείο – 

κορυφή που αποτελεί τη βέλτιστη λύση (όπου κορυφή ή ακραίο σημείο είναι το σημείο 

που τέμνονται δυο περιοριστικές ευθείες).  

Ένας αδρανής περιορισμός της μορφής ′≤ ′ , εκφράζει συνήθως ένα πόρο ο 

οποίος δεν έχει καταναλωθεί πλήρως , δηλαδή υπάρχει το περίσσευμα του πόρου αυτού. 

Το περίσσευμα αυτό ονομάζεται περιθώρια ή χαλαρή τιμή (slack). Ενώ αν στη άριστη 

λύση ένας περιορισμός είναι αδρανής και της μορφής ′≥ ′ εκφράζει συνήθως μια 

απαίτηση της οποίας όχι μόνο έχει ικανοποιηθεί η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα, αλλά 

αυτή έχει ξεπεράσει κατά μία επιπλέον ποσότητα. Την επιπλέον αυτή ποσότητα πέρα 

από αυτό της ελάχιστης απαίτησης, την ονομάζουμε πάλι περιθώρια τιμή που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ονομάζεται μεταβλητή πλεονασμού(surplus). Surplus και 

slack δεν βρίσκονται ποτέ μαζί σε μια εξίσωση. Η περιοριστική ευθεία ενός αδρανούς  

περιορισμού δεν συμμετέχει στον καθορισμό της άριστης κορυφής. 

  Κάθε λύση (σημείο της γραφικής αναπαράστασης ) που ικανοποιεί την 

οικογένεια των γραμμικών ανισώσεων που εκφράζουν τους περιορισμούς του 

προβλήματος , ονομάζεται εφικτή (feasible). Αν δεν ικανοποιεί έστω και έναν από τους 

περιορισμούς , τότε η λύση ονομάζεται μη εφικτή (infeasible). Το σύνολο των εφικτών 

λύσεων ονομάζεται εφικτή περιοχή ή εφικτό σύνολο (feasible set) του προβλήματος, 

εντός του οποίου θα αναζητηθεί η βέλτιστη (άριστη ) λύση (optimal value), δηλαδή η 

εφικτή λύση που μεγιστοποιεί ή ελαχιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση. Η μέγιστη ή 

ελάχιστη, αναλόγως, τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης ονομάζεται βέλτιστη (άριστη ) 

τιμή (optimal value). Αν δεν υπάρχουν τιμές των μεταβλητών που να ικανοποιούν 

όλους ταυτόχρονα τους περιορισμούς του προβλήματος, αν δηλαδή οι ανισώσεις του 

μοντέλου είναι μη συμβατές, τότε το πρόβλημα δεν έχει εφικτή λύση αφού το εφικτό του 

συνόλου είναι το κενό σύνολο. 
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 Γειτονικές βασικές εφικτές λύσεις είναι αυτές που συνδέονται µε µια ακμή της 

εφικτής περιοχής.  

 Βασική λύση (λύση ακραίου σημείου) είναι µια λύση που αντιστοιχεί σε 

κορυφή.  

 Βασική εφικτή λύση είναι µια βασική λύση που αντιστοιχεί σε κορυφή της 

εφικτής περιοχής. 

 Κορυφή (ακραίο σημείο) είναι το σημείο στο οποίο τέμνονται δύο περιοριστικές 

ευθείες. 

 Άριστη (βέλτιστη) λύση είναι η βασική εφικτή λύση (κορυφή της εφικτής 

περιοχής) που δίνει τη βέλτιστη τιμή  στην αντικειμενική συνάρτηση. Δύναται να 

είναι ακριβώς µια, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις µε άπειρες άριστες λύσεις, 

καμιά άριστη λύση, ή η αντικειμενική συνάρτηση να τείνει στο άπειρο. 

Γενικά, μπορεί να έχουμε ως λύση : 

Μοναδική Βέλτιστη Λύση: Εάν η βέλτιστη λύση είναι μοναδική, τότε αυτό συμβαίνει σε 

ένα ακραίο σημείο (κορυφή) 

 

 

 

 

 

 

Εναλλακτικές Βέλτιστες Λύσεις: Συμβαίνει όταν περισσότερα από ένα σημεία 

βελτιστοποιούν την αντικειμενική συνάρτηση.  

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

Σχήμα 1-2:  Μοναδική βέλτιστη λύση 

για φραγμένη περιοχή . 
 

Σχήμα 1-3:  Μοναδική βέλτιστη λύση 

για μη φραγμένη εφικτή περιοχή . 
 

Σχήμα 1-4:  εναλλακτική  βέλτιστη 

λύση για φραγμένη εφικτή περιοχή. 
 

Σχήμα 1-5:  εναλλακτική βέλτιστη         

λύση για μη φραγμένη εφικτή 

περιοχή. 
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Χωρίς Όριο Βέλτιστη Αντικειμενική Λύση : Δηλαδή, μια ή περισσότερες μεταβλητές 

αποφάσεων αυξάνουν στο άπειρο την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης 

ικανοποιώντας ταυτόχρονα την απαίτηση εφικτότητας της λύσης .  

 

 

 

 

 

 

1.6 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.  
 

Σε αυτό το σημείο πριν να προχωρήσουμε  στην παρουσίαση μεθοδολογιών 

επίλυσης προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού είναι απαραίτητο να μελετήσουμε 

τη γεωμετρική εικόνα αυτών των προβλημάτων δίνοντας κάποιους βασικούς ορισμούς. 

Η μελέτη αυτή μας προσφέρει τις βασικές θεωρητικές αρχές πάνω στις οποίες 

στηριζόμαστε για να αναπτύξουμε τις μεθοδολογίες επίλυσης των προβλημάτων που 

εξετάζουμε εδώ. 

Ορισμός 1: Πολυεδρικό σύνολο, είναι η τομή ενός πεπερασμένου αριθμού ημιχώρων. 

Έτσι, σύνολο  S= {𝐱 ∈ Rn/A 𝐱 ≥ 𝐛}       είναι ένα πολυεδρικό σύνολο, όπου A είναι ένας 

πίνακας  m x n και 𝐛 ένα διάνυσμα που ανήκει στο 𝑅𝑛. 

Όπως είδαμε ποιο πάνω το σύνολο των εφικτών λύσεων ενός πγπ μπορεί να περιγραφεί 

με τη μορφή 𝐴𝐱 ≥ 𝐛 και συνεπώς είναι ένα πολύεδρο. 

 

Ορισμός 2: Υπέρεπίπεδο (hyperplane),  (γραμμή σε δύο διαστάσεις, το επίπεδο σε τρεις 

διαστάσεις) είναι το σύνολο των σημείων  x=( x1,x2,…..,xn) που ικανοποιεί τη σχέση   

𝐚𝐓 𝐱 = 𝒃 , a=(α1,……,αn) ,a≠0. 

 

Ορισμός 3: Ημίχωρος(halfspace), ένας κλειστός ημίχωρος  αντιστοιχεί στο υπέρ-

επίπεδο ax=b είναι το σύνολο 𝐻+ = {𝐱 ∈ 𝑅𝑛 ∶ 𝐚𝐓 𝐱 ≥ 𝐛}   ή   𝐻− = {𝐱 ∈ 𝑅𝑛 ∶ 𝐚𝐓 𝐱 ≤ 𝐛}. 

Σχήμα 1-6:  Βέλτιστη αντικειμενική λύση χωρίς όριο.  
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Ορισμός 4: Κυρτό σύνολο, Ένα σύνολο S ∁ 𝑅𝑛  λέγεται κυρτό όταν το ευθύγραμμο 

τμήμα που ενώνει δύο οποιαδήποτε σημεία του, ανήκει ολόκληρο μέσα στο σύνολο. 

Αυτό  μας λέει ότι αν ∀𝐱𝟏, 𝐱𝟐  ∈ 𝑆 και ∀휆 ∈ [0,1] έχουμε ότι  

휆𝐱𝟏 + (1 − 휆)𝐱𝟐 ∈ 𝑆. 

 

 

 

 

Ορισμός 6: 

Έστω 𝐱𝟏, 𝐱𝟐, … . . 𝐱𝐤 ∈ 𝑅𝑛 και ακόμα 휆1, 휆2, … . 휆𝜅 πραγματικές σταθερές τιμές τέτοιες ώστε 

∑ 휆𝑖 = 1𝜅
𝑖=1  

Τότε:   α) Το διάνυσμα  ∑ 휆𝑖𝑥𝑖
𝜅
𝑖=1  καλείται κυρτός συνδυασμός των 𝐱𝟏, 𝐱𝟐, … . . 𝐱𝐤. 

           β) Η κυρτή θήκη των διανυσμάτων 𝐱𝟏, 𝐱𝟐, … . . 𝐱𝐤. είναι το σύνολο όλων         των 

κυρτών συνδυασμών των διανυσμάτων αυτών. 

                                    (α)                                     (β) 

 

Σχήμα 1-9  (α) Κυρτό σύνολο και (β) Μη κυρτό σύνολο  
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF_%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF_%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1
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2 Η ΜΕΘΟΔΟΣ SIMPLEX 

2.1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SIMPLEX 
 

Η μέθοδος Simplex αποτελείται από δυο βασικά βήματα. Στο πρώτο μας βήμα 

προσπαθούμε να βρούμε μια εφικτή λύση του προβλήματος. Για προβλήματα μικρού 

μεγέθους η παραπάνω λύση δεν είναι δύσκολη αφού συχνά μια τετριμμένη λύση , όπως 

x1 , είναι μια εφικτή λύση. Αφού βρούμε μια εφικτή λύση, η μέθοδος Simplex προσπαθεί 

να βελτιώσει σε κάθε επανάληψη τη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης. Αυτό 

επιτυγχάνεται βρίσκοντας μια μεταβλητή του προβλήματος, η τιμή της οποίας μπορεί να 

αυξηθεί, μειώνοντας ταυτόχρονα κάποια άλλη μεταβλητή έτσι ώστε να προκύπτει 

βελτίωση της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης.  

Η μέθοδος Simplex προσπαθεί να βρει μια εφικτή λύση, και μετά μετακινεί αυτό το σημείο 

προς οποιαδήποτε κορυφή του εφικτού συνόλου, με στόχο τη βελτίωση της 

αντικειμενικής συνάρτησης. Φθάνουμε τελικά σε μια κορυφή από την οποία αν 

μετακινηθούμε δεν βελτιώνεται η αντικειμενική συνάρτηση. Αυτή θα είναι και η βέλτιστη 

λύση μας. 

Σε αυτό το μέρος θα παρουσιάσουμε μια συστηματική μέθοδο επαναληπτικής 

μετακίνησης από το ένα ακραίο σημείο σε ένα γειτονικό ακραίο σημείο. Αυτό θα μας 

επιτρέψει να αναπτύξουμε μια συστηματική διαδικασία για τον προσδιορισμό του 

βέλτιστου ακραίου σημείου, αν υπάρχει . Η προκύπτουσα συστηματική αλγεβρική 

προσέγγιση είναι στην πραγματικότητα η μέθοδος Simplex. 

 

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε το πρόβλημα : 

max   𝑧 = 𝑐𝑥 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑥 = 𝑏 

𝑥 ≥ 0 

 

2.2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SIMPLEX 
 

Αυτά τα ακραία σημεία αντιστοιχούν στις βασικές εφικτές λύσεις του γραμμικού συνόλου 

περιορισμών: 

 

𝐴𝑥 = 𝑏 

𝑥 ≥ 0 
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Όπου :  

 

𝜜 είναι ένας 𝑚 𝑥 𝑛  πίνακας ,  

𝒃 δίνεται από ένα 𝑚 − διάνυσμα , δηλαδή ,𝑏 = (

b1

b2
.

bm

) 

𝐱 =

(

 

x1

x2

.
xn

)

 ∈ 𝐸𝑛 

Υποθέτουμε ότι rank (A)=m≤n. Δηλαδή οι σειρές του Α είναι γραμμικά ανεξάρτητες .  

Υπενθυμίζουμε ότι μια βασική εφικτή λύση στο πρόβλημα αυτό αντιστοιχεί σε ένα ακραίο 

σημείο της εφικτής  περιοχής  και χαρακτηρίζεται μαθηματικά από το  διαμερισμό του 

πίνακα A σε ένα μη μοναδιαίο πίνακα βάσης B και στο πίνακα  Ν που αποτελείται από 

τις μη βασικές στήλες ,δηλαδή, 

 

Α=(Β:N)                 (2.2.1) 

 

Όπου: 

B=m x m   αντιστρέψιμος πίνακας, ορίζει τη βάση του πίνακα  

N= m x (n - m) πίνακας  

Με βάση αυτό το διαμερισμό, το γραμμικό σύστημα Ax = b μπορεί να ξαναγραφεί ως : 

 

BxB+NxN =b           (2.2.2) 

 

Όπου x κατανέμεται ως:  

𝐱 = (
𝐱𝐁

𝐱𝐍
) 

 

Επειδή Β αντιστρέψιμος , ο αντίστροφος 𝚩−𝟏  υπάρχει και μπορούμε να 

πολλαπλασιάσουμε τις δυο πλευρές της ποιο πάνω σχέσης  

 

𝚩−𝟏BxB+𝚩−𝟏NxN =𝚩−𝟏b          (2.2.3) 

 

Αυτό απλοποιείται σε:  

 

xB + B-1 NxN = B-1 b               (2.2.4) 
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και λύνοντας ως προς xB  και άγνωστο το xN  έχουμε: 

 

xB = B-1 b -  B-1 NxN                (2.2.5) 

 

Τώρα ορίζουμε xN=0 ,βλέπουμε ότι η ποιο πάνω σχέση γίνεται xB= = B-1 b. Η λύση: 

𝐱 = (
𝐱𝐁

𝐱𝐍
) = (

𝐁−𝟏𝐛

𝟎
) 

 

Ονομάζεται βασική λύση , με το διάνυσμα 𝐱𝐁 να ονομάζεται το διάνυσμα των βασικών 

μεταβλητών, και το 𝐱𝐍 ονομάζεται το διάνυσμα των μη βασικών μεταβλητών. Εάν 

επιπλέον , το xB= = B-1 b≥0, τότε  

𝐱 = (
𝐁−𝟏𝐛

𝟎
) 

ονομάζεται βασική εφικτή λύση. 

2.3 ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 Τώρα ας θεωρήσουμε την αντικειμενική συνάρτηση z = cx.  Διαμερίζοντας το 

διάνυσμα κόστους c σε βασικά και μη βασικά στοιχεία, η αντικειμενική συνάρτηση μπορεί 

να αναδιατυπωθεί ως: 

 

Z=cBxB+cNxN      (2.3.1) 

 

Τώρα αντικαθιστώντας την έκφραση για το xB που ορίζεται την (2.3.1) στην (2.2.5) 

έχουμε: 

 

Z=cBB-1 b -  (cBB-1 N-cN  ) xN         (2.3.2) 

 

Και, ορίζουμε xN=0, βλέπουμε ότι η ποιο πάνω σχέση (2.3.2) γίνεται  z =cB B-1 b . Έτσι 

η τρέχουσα λύση ακραίου σημείου  μπορεί να παρασταθεί σε κανονική μορφή: 

 

Z=cBB-1 b -  (cBB-1 N-cN  ) xN          (2.3.3) 

 

xB = B-1 b -  B-1 NxN            (2.3.4) 
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Η τρέχουσα βασική εφικτή λύση δίνεται παρακάτω:            

            

Z=cBB-1 b          (2.3.5) 

 

𝐱 = (𝐱𝐁
𝐱𝐍

) = (𝐁−𝟏𝐛
𝟎

) ≥ 𝟎       (2.3.6) 

 

Η κανονική αναπαράσταση (2.3.3-2.3.4) αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο είναι 

χτισμένη η μέθοδος simplex.  Συμβολίζουμε με J το δείκτη των μη βασικών μεταβλητών 

και έτσι παρατηρούμε ότι (4.8 - 4.9) μπορούν να γραφούν ως εξής: 

 

z = 𝐜𝐁𝐁−𝟏𝐛 − ∑ (𝐜𝐁𝐁−𝟏𝐚𝐣 − cj)  xj   𝐣∈𝐉        (2.3.7) 

 

𝐱𝐁 = 𝐁−𝟏𝐛 − ∑ (𝐁−𝟏𝐚𝐣)xj𝐣∈𝐉           (2.3.8) 

 

Η κεντρική ιδέα πίσω από τη μέθοδο Simplex είναι να περάσουμε από ένα ακραίο σημείο 

σε μια ακραία βελτίωση γειτονικού σημείου με εναλλαγή στήλης του Β και Ν. 

Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής −(𝐜𝐁𝐁−𝟏𝐚𝐣 − cj)  των xj  στην (2.3.7) παριστάνει το 

ρυθμό μεταβολής των z με τις αντίστοιχες μη βασικές μεταβλητές xj. Αυτός είναι: 

 

dz

dxj
= −(𝐜𝐁𝐁−𝟏𝐚𝐣 − cj)              (2.3.9) 

 

Έτσι, αν  
dz

dxj
> 0, τότε η αύξηση μη βασικής  μεταβλητής xj θα αυξήσει την z. H ποσότητα 

(𝐜𝐁𝐁−𝟏𝐚𝐣 − cj) αναφέρεται μερικές φορές ως το ευκαιριακό κόστος (redused cost) και 

για λόγους ευκολίας συνήθως συμβολίζεται με (zj − cj). 

2.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Η βασική εφικτή λύση αντιπροσωπεύεται από την (2.3.6) θα είναι η βέλτιστη για το (LP) 

αν: 

dz

dxj
= −(zj − cj) = −(𝐜𝐁𝐁−𝟏𝐚𝐣 − cj) ≤ 0   , για όλα τα j ∈ 𝐉 

ή ισοδύναμα αν: 

(zj − cj) = 𝐜𝐁𝐁−𝟏𝐚𝐣 − cj ≥ 0   , για όλα τα j ∈ 𝐉 
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Επειδή zj − cj = 0 ,για όλες τις βασικές μεταβλητές, τότε οι συνθήκες βελτιστοποίησης 

μπορούν επίσης να αναφέρονται απλώς ως zj − cj ≥ 0 για όλα τα j = 1,…… . , n. 

Αν zj − cj > 0, για όλα τα j ∈ 𝐉 , τότε η τρέχουσα βασική λύση θα είναι η μοναδική βέλτιστη 

λύση. Ωστόσο, αν κάποια μη βασική μεταβλητή 𝐱𝐤 έχει zk − ck = 0, η εισαγωγή  xκ θα 

οδηγήσει σε ένα εναλλακτικό ακραίο σημείο με την ίδια αντικειμενική αξία. Όταν συμβεί 

αυτό, λέμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές βέλτιστες λύσεις. 

 

2.5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
 

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποια μη βασική μεταβλητή  xκ  με κόστους ευκαιρίας 

(reduced cost)   zk − ck < 0 . Τότε 
dz

dxj
> 0  και  η αντικειμενική συνάρτηση μπορεί να 

βελτιωθεί (αύξηση) με την αύξηση της   xκ από το μηδέν σε κάποια θετική τιμή. Συνήθως, 

επιλέγουμε να αυξήσουμε αυτή τη μη βασική μεταβλητή που αναγκάζει το μεγαλύτερο 

ρυθμό μεταβολής του στόχου. Αυτή η μη βασική μεταβλητή  xκ έχει την πιο αρνητική 

zj − cj και ονομάζεται μεταβλητή εισόδου.  

Δηλαδή, το xκ πρόκειται να εισέλθει στο βασικό διάνυσμα. Από μαθηματική άποψη, θα 

πρέπει να σχηματίσουν μια νέα βάση μέσω της ανταλλαγής 𝐚𝒌 με κάποια στήλη της 

τρέχουσας βάσης πίνακα Β. Τα ακόλουθα θεωρήματα θεσπίζουν με ποιες προϋποθέσεις 

αυτή η ανταλλαγή είναι έγκυρη. Δηλαδή, τα θεωρήματα δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

υπό τις οποίες ο προκύπτον πίνακας  θα εξακολουθεί να αποτελεί μια έγκυρη βάση. 

 

Θεώρημα 2,4,1 

Έστω 𝐁 = (𝐛𝟏, 𝐛𝟐, 𝐛𝟑, ……𝐛𝐦)  είναι μια βάση για το 𝐚 ∈ Em , 𝐚 ≠ 𝟎 . Τότε 𝐚 μπορεί να 

γραφτεί με μοναδικό τρόπο ως συνδυασμός των 𝐛𝟏, 𝐛𝟐, 𝐛𝟑, ……𝐛𝐦. 

Απόδειξη  

Επειδή 𝐁 = (𝐛𝟏, 𝐛𝟐, 𝐛𝟑, ……𝐛𝐦) είναι βάση για το Em  , τότε , καθαρά είναι δυνατό να 

γραφτεί το 𝐚 ως γραμμικός συνδυασμός των 𝐛𝟏, 𝐛𝟐, 𝐛𝟑, ……𝐛𝐦. Πρέπει να δείξουμε ότι 

αυτή η παράσταση είναι μοναδική. Ας υποθέσουμε ότι δεν είναι μοναδική. Το οποίο, ας 

υποθέσουμε ότι το 𝐚 μπορεί να γραφεί ως. 

 

𝐚 = ∑ λj𝐛𝐣
m
j=1  ,      λj ∈ E1, για όλα τα   j = 1,… . . , m                                 (2.4.1) 

 

𝐚 = ∑ μj𝐛𝐣
m
j=1  ,      μj ∈ 𝛦1 , για όλα τα j = 1,… . . , m                                 (2.4.2) 
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Αφαιρώντας τα (2.4.2) από το (2.4.1) έχουμε:   

 

𝟎 = ∑ (휆𝑗 − μj)𝐛𝐣
m
j=1  ,                                                (2.4.3) 

 

Αλλά επειδή 𝐛𝟏, 𝐛𝟐, 𝐛𝟑, ……𝐛𝐦 αποτελούν μια βάση , είναι γραμμικός ανεξάρτητα. Έτσι 

από το (2.4.3) βλέπουμε ότι 

 

 (휆𝑗 − μj) = 0  , για όλα τα j = 1,… . . , m                                                    (2.4.4) 

 

Αυτό που προκύπτει είναι  휆𝑗 = μj, για όλα τα j = 1,… . . , m , και αποδεικνύεται η 

μοναδικότητα. Επομένως, δίνεται μια βάση για την Em, οποιοσδήποτε διάνυσμα 𝐚 στην  

Em μπορεί να παρασταθεί ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων βάσης με ένα 

μοναδικό τρόπο. Το παρακάτω θεώρημα ορίζει υπό ποιες προϋποθέσεις μια νέα βάση 

μπορεί να σχηματιστεί με την ανταλλαγή ενός από τα διανύσματα βάσης. 

 

 

Θεώρημα 2,4,2 

Έστω 𝐁 = (𝐛𝟏, 𝐛𝟐, 𝐛𝟑, ……𝐛𝐦)  είναι μια βάση για το  Em  και έστω  𝐚 ∈ Em , 𝐚 ≠ 𝟎 

παριστάνεται από το 𝐚 = ∑ λj𝐛𝐣
m
j=1  . Χωρίς απώλεια γενίκευσης, υποθέτουμε ότι  휆𝑚 ≠ 0. 

Τότε 𝐛𝟏, 𝐛𝟐, 𝐛𝟑, ……𝐛𝐦−𝟏, 𝐚, αποτελούν μια βάση για το Em. 

2.6 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
 

 Θα χρησιμοποιήσουμε τα ποιο πάνω αποτελέσματα και θα εξετάσουμε τις 

συνέπειες τους. Έστω έχουμε το διάνυσμα των συντελεστών της μη βασικής  μεταβλητής 

 xκ  στην (2.3.8)  και ας:  

𝛂𝐤 = 𝐁−𝟏𝐚𝐤         (2.5.1) 

Τα στοιχεία του διανύσματος  𝛂𝐤 μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε με δύο διαφορετικούς 

τρόπους: 

 Πρώτον, πολλαπλασιάζοντας τις δύο πλευρές του (2.5.1) με Β έχουμε: 

               𝐚𝐤 = 𝚩𝛂𝐤 = (𝐛𝟏, 𝐛𝟐, 𝐛𝟑, ……𝐛𝐦) (

α1,κ
α2,κ

.
αm,k

) = ∑ αj,k
𝒎
𝒋=𝟏  𝐛𝐣             (2.5.2) 

 Δεύτερον, από (2.3.8)  σημειώνουμε ότι ο ρυθμός μεταβολής των βασικών 

μεταβλητών σε σχέση με την μη βασική μεταβλητή xκ δίνεται από: 

             
𝑑𝐱𝐁

𝑑xk
 = −𝑩−𝟏𝐚𝐤 = −𝛂𝐤                                                         (2.5.3) 
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Δηλαδή, εάν η μη βασική μεταβλητή xκ αυξάνεται από την τρέχουσα τιμή του μηδενός 

κρατώντας όλες τις άλλες μη βασικές μεταβλητές στο μηδέν, τότε οι βασικές μεταβλητές 

θα αλλάξουν σύμφωνα με τη σχέση: 

 

𝐱B = 𝐁−𝟏𝐛 + xk(−𝐁−𝟏𝐚𝐤) = 𝐁−𝟏𝒃 − 𝑥𝑘𝒂𝒌                                     (2.5.4) 

 

𝐱B = 𝐁−𝟏𝐛 − 𝑥𝑘𝒂𝒌 ≥ 𝟎                      (2.5.5) 

 

𝐁−𝟏𝐛 = 𝜷 =

(

 
 

β1

β2

.

.
βm)

 
 

                                                                        (2.5.6) 

(

 
 

β1

β2

.

.
βm)

 
 

− 𝑥𝑘

(

 
 

𝛼1,κ

α2,κ

.

.
αm,κ)

 
 

≥ 0                                                        (2.5.7) 

 

𝑥𝑘 ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚{
𝛽𝑖

𝑎𝑖,𝑘
∶ 𝑎𝑖,𝑘 > 0}      (2.5.8) 

 

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται  ελάχιστος  λόγος δοκιμής (minimum ratio test) και παρέχει 

μια πολύ απλή μέθοδο καθορισμού της μέγιστης τιμής της μεταβλητής εισόδου. 

Ουσιαστικά, βρίσκουμε τη μικρότερη τιμή της εισερχομένης μεταβλητής  xκ, η οποία είναι 

η βασική μεταβλητή αν θεωρηθεί ότι η τιμή είναι μηδέν. Η βασική μεταβλητή η οποία 

αναγκάστηκε στο μηδέν, ως αποτέλεσμα αυτής της αύξησης της  xκ  ονομάζεται 

εξερχόμενη μεταβλητή ( δηλαδή, αναχωρεί ή εξέρχεται του βασικού διανύσματος ). 

2.7 ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ SIMPLEX 
 

Η μέθοδος simplex μπορεί να εκτελεστεί πιο εύκολα με τη βοήθεια μιας σειράς πινάκων 

που είναι γνωστοί σαν tableaux Simplex. Χρησιμοποιείται στην πράξη για την επίλυση 

προβλημάτων με σχετικά μεγάλο αριθμό υπολογισμών (μεταβλητές απόφασης, 

περιορισμοί) και είναι ισοδύναμη με την αλγεβρική δομή που δώσαμε πιο πάνω. Σε αυτή 

την παράγραφο θα ασχοληθούμε με την παρουσίαση αυτής της εκδοχής, η οποία είναι 

και αλγοριθμικά αποδοτικότερη.   

Εξετάζουμε και πάλι την κανονική μορφή που εκπροσωπούνται στην (2.3.3- 2.3.4). 
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Tώρα, αναδιατάσσοντας τους όρους, έτσι ώστε όλες οι μεταβλητές είναι στην αριστερή 

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

                                

z + (𝐜𝜝𝐁−𝟏𝐍 − 𝐜𝐍)𝐱N = 𝐜𝐁𝐁−𝟏𝒃        (2.6.1) 

 

𝐱B + 𝐁−𝟏𝐍𝐱N = 𝐁−𝟏𝒃                (2.6.2) 

 

Το απλό Tableau είναι απλά ένας πίνακας που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των 

συντελεστών του αλγεβρικής  εκπροσώπηση (2.6.1-2.6.2). Η πρώτη γραμμή του 

Tableau αποτελείται από τους συντελεστές της αντικειμενικής  εξίσωσης  (2.6.1), και το 

κύριο μέρος του Tableau καταγράφει τους συντελεστές των εξισώσεων περιορισμών 

(2.6.2). 

Η γενική μορφή του ταμπλό φαίνεται στο πρώτο πίνακα και αν ξαναγραφεί πιο 

συμπυκνωμένα προκύπτει η μορφή του δεύτερου πίνακα. 

 

 𝑧 𝑋𝐵 𝑋𝑁 Δεξί Μέρος  

𝑧 1 0 𝑐𝐵𝐵−1𝑁 − 𝑐𝑁 𝑐𝐵𝐵−1𝑏 Γραμμή 0 

𝑋𝐵 0 𝐼 𝐵−1𝑁 𝐵−1𝑏 Γραμμές 1 − 𝑚 

 

 

 𝑧 𝑋 Δεξί Μέρος  

𝑧 1 𝑐𝐵𝐵−1𝐴 − 𝑐 𝑐𝐵𝐵−1𝑏 Γραμμή 0 

𝑋𝐵 0 𝐵−1𝐴 𝐵−1𝑏 Γραμμές 1 − 𝑚 

 

 

Παρατηρούμε ότι κάθε στήλη  xj στο Tableau του πίνακα 2 είναι της μορφής :  

 

(
𝑧𝑗 − 𝑐𝑗

𝒂𝒋
) = (

𝒄𝑩𝑩−𝟏𝐚𝒋 − 𝑐𝑗

𝐁−𝟏𝐚𝐣
) 

 

δηλαδή, κάθε αρχική στήλη 𝐚𝐣 ενημερώνεται από τον πολλαπλασιασμό του 𝐁−𝟏 για να 

πάρει 𝐁−𝟏𝐚𝐣  και 𝑧𝑗 − 𝑐𝑗  υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ενημερωμένη στήλη  

𝐁−𝟏𝐚𝐣 με 𝒄𝑩 και στη συνέχεια αφαιρώντας  𝑐𝑗.  Αυτό είναι μια σημαντική παρατήρηση για 

δύο λόγους: 
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 Πρώτον, προσδιορίζει τα κύρια συστατικά για την κατασκευή κάθε Simplex 

Tableau όπως το 𝐁−𝟏και 𝒄𝑩  μαζί με τις αρχικές στήλες. 

 Δεύτερον, επειδή όλες οι στήλες ενημερώνονται από τον πολλαπλασιασμό του 

𝐁−𝟏, αν ο αρχικός πίνακας Α περιέχει τον ταυτοτικό πίνακα Ι, τότε ο 𝐁−𝟏 θα 

καταλάβει τη θέση του Ι  στο ενημερωμένο Tableau. 

 

 𝑋1                   𝑋2                   …                   𝑋𝑛   

1 

2 

… 

𝑚 

𝑎11                   𝑎12                   …                   𝑎1𝑛 

𝑎21                   𝑎22                   …                   𝑎2𝑛 

…                    …                  …                    … 

𝑎𝑚1                   𝑎𝑚2                   …                   𝑎𝑚𝑛 

𝑏1 

𝑏2 

… 

𝑏𝑚 

𝑋𝑏1 

𝑋𝑏2 

… 

𝑋𝑏𝑚 

𝑧𝑖 − 𝑐𝑖 𝑧1 − 𝑐1                𝑧2 − 𝑐2             …                     𝑧𝑛 − 𝑐𝑛 𝑓(𝑏)  

 

Με όσα αναφέραμε ποιο πάνω , είμαστε έτοιμοι να συνοψίσουμε τα βήματα του 

αλγορίθμου Simplex όπως αυτά εφαρμόζονται στο Simplex  Tableau. 

 

Περιγραφή του Πρωτεύοντος Αλγορίθμου simplex 

 

 Βήμα 1 (ελέγχουμε για πιθανή βελτίωση). Εξετάστε τις τιμές  𝑧𝑗 − 𝑐𝑗     στην πρώτη 

γραμμή του tableau simplex. Αν είναι μη αρνητικές, τότε η τρέχουσα βασική 

εφικτή λύση είναι η βέλτιστη? σταματήστε. Εάν, ωστόσο, οποιαδήποτε 𝑧𝑗 − 𝑐𝑗   

είναι αρνητικό, προχωρήστε στο βήμα 2. 

 Βήμα 2 (ελέγξτε για unboundedness). Εάν, για οποιοδήποτε            𝑧𝑗 − 𝑐𝑗 < 0  , 

δεν υπάρχει κανένα θετικό στοιχείο συνδεδεμένο με το  𝒂𝒋 διάνυσμα , τότε το 

πρόβλημα έχει απεριόριστη αντικειμενική αξία. Διαφορετικά είναι δυνατή 

πεπερασμένη βελτίωση της αντικειμενικής  και πάμε στο βήμα 3. 

 Βήμα 3 ( προσδιορισμός  της εισερχόμενης μεταβλητής) . επιλέξτε ως είσοδο 

μεταβλητή, η μη βασική μεταβλητή με την πιο αρνητική          𝑧𝑗 − 𝑐𝑗  , ορίσε αυτήν 

τη μεταβλητή ως  xκ. Η στήλη που σχετίζεται με το  xκ ονομάζεται η στήλη άξονα 

περιστροφής. Πηγαίνετε στο βήμα 4. 

 Βήμα 4 (προσδιορισμός εξερχόμενης  μεταβλητής ). Χρησιμοποιήστε το ελάχιστο 

λόγος δοκιμή  (minimum ratio test ) για τον προσδιορισμό της εξερχόμενης  

βασικής  μεταβλητής. Που είναι, έστω : 

𝛽𝑟

𝑎𝑟,𝑘
= 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 {

𝛽𝑖

𝑎𝑖,𝑘
: 𝑎𝑖,𝑘 > 0} 
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Η γραμμή r ονομάζεται η σειρά άξονα περιστροφής, 𝑎𝑟,𝑘, ονομάζεται το στοιχείο άξονα 

περιστροφής, και της  βασικής μεταβλητής ,  xΒ,𝑟 που συνδέεται με σειρά r είναι η 

εξερχόμενη  μεταβλητή. Πήγαινε στο βήμα 5. 

 Βήμα 5 : (άξονας περιστροφής και δημιουργία  του νέου tableau). 

α) Η εισερχόμενη μεταβλητή  xκ είναι η νέα βασική μεταβλητή στη γραμμή r. 

β) Χρησιμοποιήστε  στοιχειώδεις διαδικασίες γραμμών στο παλιό tableau, έτσι ώστε η 

στήλη που συνδέεται με το xκ στο νέο tableau αποτελείται από όλα τα μηδενικά στοιχεία 

εκτός από ένα 1 στην θέση άξονα περιστροφής 𝑎𝑟,𝑘. 

γ) επιστρέψτε στο βήμα 1. 

  

Με τον πρωτεύοντα Αλγόριθμο Simplex επιλύουμε 2 προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα 

είναι βέλτιστο και το δεύτερο απεριόριστο. 

Η εφαρμογή του αλγορίθμου που μόλις περιγράφηκε προϋποθέτει ότι ο αρχικός βασικός 

πίνακας είναι ο μοναδιαίος B = I. Και επειδή η δεξιά πλευρά του διανύσματος B  είναι μη 

αρνητική, η προκύπτον λύση είναι σαφώς εφικτή λόγω 𝐱𝐁 = 𝐁−𝟏𝐛 = 𝐈𝐛 = 𝐛 ≥ 𝟎. Ωστόσο 

μια τέτοια απλή βασική εφικτή λύση εκκίνησης δεν είναι πάντα διαθέσιμη. Το ερώτημα 

τώρα που γεννιέται είναι πώς θα βρούμε μια αρχική βασική εφικτή λύση, εάν οι στήλες 

του Α δε σχηματίζουν τον m×m μοναδιαίο πίνακα. Θα αναπτύξουμε δύο μεθόδους, τη 

Μ-μέθοδο και τη μέθοδο Δύο Φάσεων για τις περιπτώσεις αυτές. 

 Η μέθοδος των δυο-φάσεων 

 Η γενική προσέγγιση της μεθόδου των δύο- φάσεων μπορεί να περιγραφεί ως 

εξής. Πρώτον, δημιουργούμε ένα ταυτοτικό Υποπίνακα  με την προσθήκη των αναγκαίων 

τεχνητών μεταβλητών στο αρχικό περιορισμό. Σε αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται 

μοναδιαίος πίνακας και μπορούμε εύκολα να βρούμε μια αρχική βασική εφικτή λύση. Στη 

συνέχεια εφαρμόζουμε τη μέθοδο Simplex. 

Έτσι, στη φάση 1 αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της εύρεσης μιας  αρχικής  βασικής 

εφικτής λύσης, επιδιώκοντας να οδηγήσουμε όλες τις τεχνητές μεταβλητές στο μηδέν. 

Αυτό γίνεται με την ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τεχνητών μεταβλητών.  

Η φάση 2 αποτελείται από την αντικατάσταση της  τεχνητής αντικειμενικής συνάρτησης 

από την αρχική αντικειμενική συνάρτηση, χρησιμοποιώντας την βασική εφικτή λύση που 

βρέθηκε στη φάση 1 ως σημείο εκκίνησης. 

 Μ-μέθοδος  

Η μεγάλη-M μέθοδος είναι μια τεχνική που συνδυάζει ουσιαστικά την φάση 1 και φάση 

2, σε ένα ενιαίο πρόβλημα. Αυτό γίνεται συμπεριλαμβάνοντας τις τεχνητές μεταβλητές 

στην αρχική αντικειμενική συνάρτηση με συντελεστές του κόστους που εμμέσως 

προσπαθούν να οδηγήσουν τις  τεχνητές μεταβλητές στο μηδέν.  
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3  ΔΥΪΚΟΤΗΤΑ 

3.1 ΔΥΪΚΟΤΗΤΑ 
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα συζητήσουμε μία από τις πιο σημαντικές πτυχές του 

γραμμικού προγραμματισμού. Θα εισάγουμε την έννοια του δυϊκού προβλήματος. Για 

κάθε γραμμικό πρόγραμμα που λύνουμε, υπάρχει και ένα άλλο συνδεδεμένο γραμμικό 

πρόγραμμα που τυχαίνει να είναι και αυτό ταυτόχρονα επίλυση. Αυτό το νέο γραμμικό 

πρόγραμμα ικανοποιεί κάποιες πολύ σημαντικές ιδιότητες. Κάθε πρόβλημα γραμμικού 

προγραμματισμού έχει το δυϊκό του (dual ), το οποίο σχετίζεται ως προς τη δομή του 

με το αρχικό πρόβλημα που ονομάζεται πρωτεύον (primal).Και τα δύο υπόκεινται στα 

δεδομένα κόστους και περιορισμού , άλλα είναι έτσι δομημένα ώστε το ένα να είναι 

πρόβλημα ελαχιστοποίησης και το άλλο πρόβλημα μεγιστοποίησης , με τις βέλτιστες 

τιμές να παραμένουν ίδιες. Υπάρχουν δύο σημαντικές μορφές της δυαδικότητας: η 

κανονική μορφή της δυαδικότητας και η τυπική μορφή της δυαδικότητας. Αυτές οι δύο 

μορφές είναι απολύτως ισοδύναμες. Προκύπτουν αντίστοιχα από την κανονική και τη 

τυπική αναπαράσταση των γραμμικών προβλημάτων. 

 Η θεωρία δυϊκότητας στο γραμμικό προγραμματισμό έχει τις ρίζες της στο 

κλασσικό θεώρημα minimax του Neumann (1928). Η πρώτη συστηματική ανάπτυξη της 

θεωρίας οφείλεται στους Gale ,Kuhn και Tucker(1951).  

3.2 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΥΪΚΟΤΗΤΑΣ 
Ας υποθέσουμε ότι το πρωτεύον γραμμικό πρόγραμμα δίνεται στην (κανονική) μορφή :  

 

𝐏:Minimize          𝐜𝐱 

      subject to    𝐀𝐱 ≥ 𝐛 

                                𝐱 ≥ 𝟎 

 

Τότε το δυϊκό του θα είναι της μορφής : 

𝐃:Maximize        𝐰𝐛 

      subject to    𝐰𝐀 ≤ 𝐜 

                                𝐰 ≥ 𝟎 

  

Για κάθε περιορισμό στο πρωτεύον πρόβλημα θα εισάγουμε μια μεταβλητή στο 

δυϊκό  και για κάθε μεταβλητή του πρωτεύοντος θα εισάγουμε ένα περιορισμό στο δυικό. 

Υπάρχει δηλαδή μια αντιστοιχία μεταξύ των μεταβλητών του πρωτεύοντος και των 



34 
 

περιορισμών του δυικού και το αντίστροφο. Ανάλογα με το αν ένας περιορισμός του 

πρωτεύοντος είναι ισοτικός ή ανισοτικός , η αντίστοιχη μεταβλητή του δυικού παίρνει 

τιμές σε όλο το R ή έχει περιορισμούς που καθορίζουν το πρόσημο της. Ακόμα ανάλογα 

με το αν μια μεταβλητή στο πρωτεύον περιορίζεται από περιορισμούς  μη αρνητικότητας 

, ή μη θετικότητας , ή τίποτα από τα δύο , έχουμε αντίστοιχα περιορισμούς ανισότητας ή 

ισοτικούς αντίστοιχα στο δυικό πρόβλημα. Γενικότερα η σχέση ,μεταξύ της φοράς των 

περιορισμών στο ένα πρόβλημα και του πρόσημου των μεταβλητών στο άλλο 

συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πρωτεύων Δυϊκό 

Αντικειμενική 

Συνάρτηση 
max 𝑚𝑖𝑛 

Αντικειμενική 

Συνάρτηση 

Μεταβλητές 

≤ 𝑏𝑖 

≥ 𝑏𝑖 

= 𝑏𝑖 

≥ 0 

≤ 0 

∈ 𝑅 

Μεταβλητές 

Περιορισμοί 

≤ 𝑏𝑖 

≥ 𝑏𝑖 

∈ 𝑅 

≥ 𝑐𝑖 

≤ 𝑐𝑖 

= 𝑐𝑖 

Περιορισμοί 

 

Πίνακας 3-1:  σχέσεις περιορισμών και μεταβλητών του πρωτεύοντος με του  

δυϊκού προβλήματος 

 

Αν ξεκινήσουμε από ένα πρόβλημα ελαχιστοποίησης , μπορούμε εύκολα να το 

μετατρέψουμε σε ένα ισοδύναμο πρόβλημα μεγιστοποίησης και να ορίσουμε στη 

συνέχεια το δυικό του σύμφωνα με τους κανόνες που είδαμε παραπάνω. Η διαμόρφωση 

του δυικού ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού γίνεται ποιο κατανοητή με 

τη βοήθεια ενός παραδείγματος : 

 

Παράδειγμα 3.1 

 

P :  minimize  𝟔𝐱𝟏 + 𝟖𝐱𝟐 

Subject to  𝟑𝐱𝟏 + 𝐱𝟐 ≥ 𝟒 

                   𝟓𝐱𝟏 + 𝟐𝐱𝟐 ≥ 𝟕 

                      𝐱𝟏      , 𝐱𝟐 ≥ 𝟎 
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D :  maximize  𝟒𝐰𝟏 + 𝟕𝐰𝟐 

Subject to  𝟑𝐰𝟏 + 𝟓𝐰𝟐 ≤ 𝟔 

                          𝐰𝟏 + 𝟐𝐰𝟐 ≤ 𝟖 

                          𝐰𝟏      , 𝐰𝟐 ≥ 𝟎 

 

3.3 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΔΥΪΚΟΤΗΤΑΣ 
Άλλος ισοδύναμος ορισμός της δυικότητας  που μπορεί να δοθεί με το πρωτεύον 

αναφέρεται στην εξής τυποποιημένη μορφή 

 

𝐏:Minimize          𝐜𝐱 

      subject to    𝐀𝐱 = 𝐛 

                                𝐱 ≥ 𝟎 

 

Το δυϊκό του είναι : 

 

𝐃:Maximize        𝐰𝐛 

      subject to    𝐰𝐀 ≤ 𝐜 

                                                     𝐰       απεριόριστο 

  

Παράδειγμα 3.2 

 

P : Ελαχιστοποίηση  του       𝟔𝐱𝟏 + 𝟖𝐱𝟐 

    Υπό από τους περιορισμούς 𝟑𝐱𝟏 + 𝐱𝟐 − 𝐱𝟑 = 𝟒 

      𝟓𝐱𝟏 + 𝟐𝐱𝟐               − 𝐱𝟒 = 𝟕 

𝐱𝟏 , 𝐱𝟐, 𝐱𝟑, 𝐱𝟒 ≥ 𝟎  
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D : Ελαχιστοποίηση  του       𝟒𝐰𝟏 + 𝟕𝐰𝟐 

 Υπό από τους περιορισμούς 𝟑𝐰𝟏 + 𝟓𝐰𝟐 ≤ 𝟔 

𝐰𝟏 + 𝟐𝐰𝟐 ≤ 𝟖 

−𝐰𝟏               ≤ 𝟎 

           − 𝐰𝟐 ≤ 𝟎 

𝐰𝟏      , 𝐰𝟐  𝛂𝛑𝛆𝛒𝛊ό𝛒𝛊𝛔𝛕𝛂 

 

3.4 ΜΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΥΪΚΟΤΗΤΑΣ 
Στην πράξη πολλά γραμμικά προγράμματα περιέχουν περιορισμούς του τύπου 

μικρότερο ή ίσο με ‘..’, μεγαλύτερο ή ίσο με‘..’ και ίσο με ‘..’ . Επίσης οι μεταβλητές 

μπορεί να είναι ≥0 , ≤0 ή  απεριόριστες. Στην θεωρία, αυτό δεν παρουσιάζει κανένα 

πρόβλημα, δεδομένου ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε τις τεχνικές μετασχηματισμού του 

προηγούμενου κεφαλαίου για τη μετατροπή οποιοδήποτε μικτού προβλήματος σε μια 

από τις μορφές που συζητήσαμε , πρωτογενής ή δυική μορφή, κατά την οποία το δυϊκό  

μπορεί να ληφθεί εύκολα. Ωστόσο, τέτοιες μετατροπές μπορεί να είναι κουραστικές 

.Ευτυχώς, δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτές τις μετατροπές, και μπορούμε να  

αναφέρουμε αμέσως το δυϊκό οποιουδήποτε γραμμικού προγράμματος. Ποιο κάτω 

έχουμε ένα παράδειγμα μεικτής μορφής . 

 

Παράδειγμα 3.3 

 

Να βρεθεί το δυϊκό του ποιο κάτω προβλήματος  

 

Μεγιστοποίηση του       𝟖𝐱𝟏 + 𝟑𝐱𝟐 − 𝟐𝐱𝟑 

Κάτω από τους περιορισμούς 𝐱𝟏 − 𝟔𝐱𝟐 + 𝐱𝟑 ≥ 𝟐 

𝟓𝐱𝟏 + 𝟕𝐱𝟐 − 𝟐𝐱𝟑 = −𝟒 

𝐱𝟏 ≤ 𝟎 , 𝐱𝟐 ≥ 𝟎 , 𝐱𝟑𝛂𝛑𝛆𝛒𝛊ό𝛒𝛊𝛔𝛕𝛐 
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Εφαρμόζοντας τα στοιχεία του πίνακα 3.1 μπορούμε να πάρουμε τη λύση αμέσως ,η 

οποία είναι : 

Ελαχιστοποίηση  της              𝟐𝐰𝟏 − 𝟒𝐰𝟐 

Κάτω από τους περιορισμούς  

𝐰𝟏 + 𝟓𝐰𝟐 ≤ 𝟖 

−𝟔𝐰𝟏 + 𝟕𝐰𝟐 ≥ 𝟑 

𝐰𝟏 − 𝟐𝐰𝟐 = −𝟐 

𝐰𝟏 ≤ 𝟎,𝐰𝟐 𝛂𝛑𝛆𝛒𝛊ό𝛒𝛊𝛔𝛕𝛐 

 

Θεώρημα 1. Το δυϊκό του δυϊκού είναι το πρωτεύον. Δηλαδή αν μετατρέψουμε το δυϊκό 

ενός πρωτεύοντος σε ένα ισοδύναμο πρόβλημα μεγιστοποίησης και στη συνέχεια 

βρούμε το δυϊκό του , αυτό θα είναι ισοδύναμο με το πρωτεύον. 

 

Θεώρημα 2 αν 𝐱∗  είναι μια εφικτή λύση του προβλήματος (P) της  κανονικής μορφής 

και 𝐰∗ είναι μια εφικτή λύση του δυικού προβλήματος (D).Τότε , z=c𝐱∗ ≤ 𝐰∗b=Ζ. 

Αυτό το θεώρημα μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη σχέση ανάμεσα στο πρωτεύον 

και το δυϊκό. 

 Αν βέλτιστή τιμή της αντικειμενικής του πρωτεύοντος είναι +∞ , τότε το δυϊκό δεν 

έχει λύση. 

 Αν η βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης του δυϊκού είναι -∞ , τότε το 

πρωτεύον δεν έχει λύση. 

 Αν το πρωτεύον δεν έχει βέλτιστη λύση , τότε η αντικειμενική του δυϊκού είτε δεν 

υπάρχει είτε δεν περιορίζεται. 

 Αν το δυϊκό δεν έχει βέλτιστη λύση, τότε η αντικειμενική του πρωτεύοντος είτε δεν 

υπάρχει είτε δεν περιορίζεται. 

 

 

Θεώρημα 3. Αν το πρόβλημα μεγιστοποίησης  (P) έχει εφικτή λύση , τότε και το δυϊκό 

του έχει βέλτιστη λύση και οι αντίστοιχες τιμές των αντικειμενικών συναρτήσεων τους 

είναι ίσες.  
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H απόδειξει αυτού του θεωρήματος έχει ένα ενδιαφέρον υποπροιόν  : 

Βλέπουμε ότι όταν είναι γνωστή η βέλτιστη λύση του πρωτεύοντος και ο αντίστροφος 

βασικός πίνακας της βέλτιστης λύσης μπορούμε εύκολα να βρούμε τη βέλτιστη λύση του 

δυϊκού. Αν έχουμε το αρχικό και το τελικό tableau της  Simplex μπορούμε εύκολα να  

εκτιμήσουμε το 𝛣−1   ως ακολούθως . Το κυρίως τμήμα του tableau της Simplex 

απότελειται από τον πίνακα 𝛣−1[𝛢\𝐼] = [𝛣−1𝛢\𝛣−1], όπου [𝛢\𝛪] είναι το αρχικό tableau 

της Simplex, αφού στο tableau της Simplex υπάρχει πάντα ο μοναδιαίος πίνακας I. 

Βλέπουμε ότι ο αντίστροφος του βασικού πίνακα περιέχεται στο τελικό tableau και 

αποτελείται από τις στήλες του τελικού tableau. 

Οπώς έχουμε δει υπάρχουν τρία πιθανα ενδεχόμενα σε ένα πγπ. Να υπάρχει βέλτιστη 

λύση , η βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης είναι +∞ ή -∞ και το πρόβλημα να 

μην έχει λύση.Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν θεωριτικά εννέα δυνατά ενδεχόμενα για το 

πρωτεύον και το δυικό του . Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει όλα τα πιθανα 

ενδεχόμενα . 

 

Δυϊκό 
Πρωτεύων 

Ύπαρξη βέλτιστου Μη φραγμένο κέρδος Μη ύπαρξη λύσης 

Ύπαρξη βέλτιστου Δυνατό Αδύνατο Αδύνατο 

Μη φραγμένο κέρδος Αδύνατο Αδύνατο Δυνατό 

Μη ύπαρξη λύσης Αδύνατο Δυνατό Δυνατό 

 

Θεώρημα 4 : Το θεμελιώδες θεώρημα της δυαδικότητας. 

 

Χρησιμοποιώντας όλα τα προηγούμενα θεωρήματα έχουμε το ποιο κάτω θεώρημα. 

Το θεώρημα της δυϊκότητας αφορά τη σχέση της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης 

πρωτεύοντος και δυικού π.γ.π .Η σχέση μεταξύ των πρωτεύων και δυικών 

προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, είναι ακριβώς μια από τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. Και τα δύο διαθέτουν βέλτιστες λύσεις 𝐱∗ , 𝐰∗ με 𝐜𝐱∗ = 𝐰∗𝐛. 

2. Το ένα πρόβλημα έχει χωρίς όριο βέλτιστη αντικειμενική τιμή (δηλαδή είναι μη 

φραγμένο), στην περίπτωση που το άλλο πρόβλημα πρέπει να είναι αδύνατο. 

3. Και τα δύο προβλήματα είναι αδύνατα. 
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Θεώρημα 5 :Συμπληρωματικής  χαλαρότητας . 

Αν 𝐱∗ , 𝐰∗να είναι οποιεσδήποτε εφικτές λύσεις για τα πρωτεύον και δυϊκό πρόβλημα 

στην κανονική μορφή. Τότε είναι βέλτιστες αντίστοιχα αν και μόνο αν  

〖𝑐𝑗 − 𝐰∗𝐚𝐣) xj
∗ = 0 , j = 1,… . . , n  

 wi
∗(𝐚𝐢𝐱∗ − bi) = 0, i = 1,… . . , m. 

Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θεώρημα που αφορά το πρωτεύον και δυϊκό 

πρόβλημα. Σαφώς φαίνεται ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο όρους σε κάθε έκφραση 

πρέπει να είναι μηδέν. Συγκεκριμένα, 

 

xj
∗ > 0 => 𝐰∗𝐚𝐣 = cj 

𝐰∗𝐚𝐣 < cj => xj
∗ = 0 

wi
∗ > 0 => 𝐚𝐢𝐱∗ = bi 

𝐚𝐢𝐱∗ > bi => wi
∗ = 0 

Συνεπώς, με απλά λόγια το θεώρημα αυτό μας λέει ότι στη βέλτιστη λύση , εάν 

μια μεταβλητή του ενός προβλήματος είναι θετική, τότε ο αντίστοιχος περιορισμός του 

άλλου πρόβλημα είναι ενεργός .Αυτό σημαίνει ότι ικανοποιείται ως εξίσωση. Και εάν ένας 

περιορισμός του ενός προβλήματος δεν είναι ενεργός (δηλαδή αδρανής), τότε η 

αντίστοιχη μεταβλητή του άλλου πρέπει να είναι μηδέν. 

Ας υποθέσουμε ότι 𝑥𝑛+𝑖 =  𝒂𝒊𝒙 − 𝑏𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,…𝑚  με m χαλαρές μεταβλητές στο 

πρωτεύον πρόβλημα και wm+j = cj − 𝐰𝐚𝐣  ≥ 𝟎, j = 1,…n ,με n χαλαρές μεταβλητές στο 

δυϊκό πρόβλημα. Μπορούμε να ξαναγράψουμε τους συμπληρωματικούς όρους 

χαλαρότητας ως εξής : 

xj
∗wm+j

∗ = 0 , j = 1,… , n 

wi
∗xn+i

∗ = 0 , i = 1,… ,m 

 

Αυτό συνδέει τις μεταβλητές σε ένα πρόβλημα με χαλαρές  μεταβλητές στο άλλο 

πρόβλημα. Συγκεκριμένα, 𝑥𝑗  και wm+j , για  𝑗 = 1,… 𝑛  και ομοίως   𝑥𝑛+1  και 𝑤𝑖  για το 

i=1,….,m, είναι γνωστά ως συμπληρωματικά ζεύγη μεταβλητών. 
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3.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΪΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 

Εξετάζουμε το ακόλουθο πρόβλημα και το δυϊκό του  

𝑷:𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒          𝒄𝒙 

      𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜    𝑨𝒙 ≥ 𝒃 

                                𝒙 ≥ 𝟎 

𝑫:𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒        𝒘𝒃 

      𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜    𝒘𝑨 ≤ 𝒄 

                                𝒘 ≥ 𝟎 

Έστω Β είναι η βέλτιστη βάση για το πρωτεύον πρόβλημα με CΒ σχετικό 

διάνυσμα κόστους. Ας υποθέσουμε ότι αυτή η βέλτιστη βασική εφικτή λύση 𝐱∗ είναι μη 

πλεονασματική. Συμβολίζουμε με J (όπου J∁{1,…… , 𝑛 + 𝑚}) το δείκτη που καθορίζει τις  

βασικές μεταβλητές    xj , που μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τις χαλαρές όσο και 

διαρθρωτικές μεταβλητές, έχουμε : 

𝑧 = 𝒄𝑩𝑩−𝟏𝒃 − ∑(𝑧𝑗 − 𝑐𝑗)𝑥𝑗 = 𝒘∗𝒃 − ∑(𝑧𝑗 − 𝑐𝑗)𝑥𝑗

𝑗∈𝐽𝑗∈𝐽

 

Αν το i-δεξιά-πλευρά bi διαταραχθεί λίγο, δεδομένου ότι η τρέχουσα βασική 

εφικτή λύση παραμένει εφικτή, θα διατηρηθεί η βελτιστότητα του.  

Ως εκ τούτου, εάν το 𝑧∗  είναι η βέλτιστη τιμή της  αντικειμενική συνάρτησης  και το 

𝐁𝐢
−𝟏είναι η ί-οστή στήλη του  𝐁−𝟏, έχουμε 

(
𝜕𝑧∗

𝜕𝑏𝑖
) = 𝐜𝐁𝐁𝐢

−𝟏 = 𝑤𝑖
∗ 

Συνεπώς το 𝑤𝑖
∗ είναι ο ρυθμός μεταβολής της βέλτιστης αντικειμενικής τιμής με 

μια μονάδα αύξησης της  i- οστής τιμής  της δεξιάς-πλευράς, δεδομένου ότι οι μη βασικές 

μεταβλητές διατηρούνται στο μηδέν. Επειδή 𝑤𝑖
∗ ≥ 0 , 𝑧∗ θα αυξηθεί ή θα παραμείνει 

σταθερό με bi αυξήσεις . 

Από οικονομική άποψη, μπορούμε να σκεφτούμε 𝒘∗ ως διάνυσμα των σκιωδών 

τιμών για το διάνυσμα της  δεξιά πλευράς. Για παράδειγμα, εάν ί-οστός  περιορισμός 

αντιπροσωπεύει μια ζήτηση της παραγωγής με τουλάχιστον bi  μονάδες του i-οστού 

προϊόντος και cx αντιπροσωπεύει το συνολικό κόστος παραγωγής, τότε   𝑤𝑖
∗ είναι το 

οριακό κόστος παραγωγής μιας επιπλέον μονάδας του i-προϊόντος . Με άλλα λόγια, το 

  𝑤𝑖
∗ είναι η εύλογη τιμή που θα πληρώσουν για να έχουν μια επιπλέον μονάδα του i-

προϊόντος. 
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Μπορούμε επίσης να ερμηνεύσουμε το σύνολο του δυϊκού προβλήματος 

οικονομικά. Ας υποθέσουμε ότι εταιρεία για την παραγωγή δεσμεύει ποσότητες 

𝑏1, 𝑏2, … . 𝑏𝑚 των m εξόδων ή εμπορευμάτων. Η επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει σε 

οποιαδήποτε από τις n δραστηριότητες σε διάφορα επίπεδα για την παραγωγή των 

αποτελεσμάτων. Κάθε j δραστηριότητα έχει το δικό της  κόστος 𝑐𝑗, και εμείς συμφωνούμε 

να καταβάλει το συνολικό κόστος της παραγωγής. Από τη δική μας άποψη, θα θέλαμε 

να έχουμε τον έλεγχο των λειτουργιών της επιχείρησης, ώστε να μπορούμε να 

καθορίσουμε τη σύνθεση και τα επίπεδα των δραστηριοτήτων που η επιχείρηση θα 

ξεκινήσει, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος παραγωγής. Εάν το 

𝑎𝑖𝑗  δηλώνει την ποσότητα του προϊόντος ί που παράγεται από μία j δραστηριότητα, τότε 

 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗  
𝑛
𝑗=1 παριστάνει τις μονάδες των i εξόδων που παράγονται. Αυτό πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο  ή ίσο από την απαιτούμενη ποσότητα bi  . Συνεπώς, θέλουμε να λύσουμε 

το ακόλουθο πρόβλημα, που είναι ακριβώς το πρωτεύον πρόβλημα : 

 

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐢𝐳𝐞     ∑𝐜𝐣𝐱𝐣

𝐧

𝐣=𝟏

 

𝐬𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐭𝐨                          ∑ 𝐚𝐢𝐣𝐱𝐣

𝐧

𝐣=𝟏 

≥ 𝐛𝐢, 𝐢 = 𝟏,… . . ,𝐦 

                                                            𝐱𝐣 ≥ 𝟎, 𝐣 = 𝟏,… . , 𝐧 

 Το κυριότερο που αναφέρει το θεώρημα της δυαδικότητας είναι ότι, εφόσον 

υπάρχει ένα βέλτιστο, υπάρχει μια ισορροπία των δραστηριοτήτων και των τιμών όπου 

το ελάχιστο κόστος παραγωγής είναι ίσο με τη μέγιστη απόδοση.  

Παρατηρούμε ότι το θεώρημα της  συμπληρωματικής  χαλαρότητας  λέει ότι 

αν, στην βελτιστοποίηση , ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
∗ > 𝑏𝑖 

𝑛
𝑗=1 , τότε  𝑤𝑖

∗ = 0, δηλαδή, αν το βέλτιστο επίπεδο 

των δραστηριοτήτων που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της ζήτησης παράγει αυτόματα 

ένα πλεόνασμα του προϊόντος i, τότε το πρόσθετο κόστος που συνδέεται με την 

περιθωριακή αύξηση 𝑏𝑖 είναι φυσικά μηδέν. Αντίστοιχα , αν ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
∗ > 𝑐𝑗 

𝑚
𝑗=1 , τότε   𝑥𝑗

∗ =

0. 
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Θεώρημα 6 .Μέθοδος του δυϊκού simplex 

Τώρα θα περιγράψουμε τη μέθοδο του δυϊκού simplex, η οποία λύνει το 

πρόβλημα του δυϊκού άμεσα από το (πρωταρχικό) πίνακα simplex. Σε κάθε επανάληψη 

κινούμαστε από μια βασική εφικτή λύση του δυϊκού προβλήματος σε μια βελτιωμένη 

βασική εφικτή λύση μέχρι να φτάσουμε στο  βέλτιστο του δυϊκού, ή αλλιώς, μέχρι να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το δυϊκό είναι απεριόριστο και το πρωτεύον είναι 

ανέφικτο. 

 

3.6 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΙΚΗΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

SIMPLEX 
 

Υποθέτουμε το ακόλουθο πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού 

Minimize          𝐜𝐱 

      subject to    𝐀𝐱 ≥ 𝐛 

                                𝐱 ≥ 𝟎 

  

Έστω Β μια βάση που δεν είναι κατ 'ανάγκη και εφικτή ,θεωρούμε τον ακόλουθο πίνακα: 

   Slack Variables  

 𝑧 𝑥1                𝑥2            …                   𝑥𝑛 𝑥𝑛+1          …       𝑥𝑛+𝑚 RHS 

𝑧 1 𝑧1 − 𝑐1        𝑧2 − 𝑐2        …          𝑧𝑛 − 𝑐𝑛 𝑧𝑛+1 − 𝑐𝑛+1     ….    𝑧𝑛+𝑚 − 𝑐𝑛+𝑚 𝑐𝐵�̅� 

𝑥𝐵1
 

𝑥𝐵2
 

⋮ 

𝑥𝐵𝑚
 

0 

0 

⋮ 

0 

𝑦11                𝑦12           …                 𝑦1𝑛  

𝑦21                𝑦22           …                 𝑦2𝑛  

⋮                       ⋮              ⋮                     ⋮ 

𝑦𝑚1                𝑦𝑚2           …                 𝑦𝑚𝑛  

𝑦1,𝑛+1           …              𝑦1,𝑛+𝑚  

𝑦2,𝑛+1           …              𝑦2,𝑛+𝑚 

     ⋮                 ⋮                   ⋮ 

𝑦𝑚,𝑛+1           …              𝑦𝑚,𝑛+𝑚 

�̅�1 

�̅�2 

⋮ 

�̅�𝑚 

 

Ο πίνακας αντιπροσωπεύει μια πρωτεύον εφικτή λύση αν bi ≥ 0, 𝑖 = 1,… . . , 𝑚 , δηλαδή 

αν  𝐛 = 𝐁−𝟏𝐛 ≥ 𝟎 .Επιπλέον ο πίνακας είναι βέλτιστος εάν , zj − 𝑐𝑗 ≤ 0 , 𝑗 = 1,… . , 𝑛 +

𝑚 . Ορίζουμε 𝐰 = 𝐜𝐁𝑩−𝟏 .Για j = 1,… . . , n, έχουμε : 

zj − 𝑐𝑗 = 𝐜𝐁𝑩−𝟏 𝐚𝐣 − cj =  𝐰𝐚𝐣 − cj 

Συνεπώς, zj − 𝑐𝑗 ≤ 0 για j = 1,… . . , n   σημαίνει ότι 𝐰𝐚𝐣 − cj ≤ 0 για  j = 1,… . . , n   , το 

οποίο με τη σειρά του συνεπάγεται ότι το 𝐰𝐀 ≤ 𝐜 . Επίσης σημειώνουμε ότι 𝐚𝐧+𝟏 = −𝐞𝐢 

και cn+i = 0 για 𝑖 = 1,… . . , 𝑚  και έτσι έχουμε  
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z𝑛+𝑖 − 𝑐𝑛+𝑖 =  𝐰𝐚𝐧+𝐢 − cn+i = 𝐰(−𝐞𝐢) − 0 = −wi ,   i = 1,… . . , m   

Επιπλέον εάν z𝑛+𝑖 − 𝑐𝑛+𝑖 ≤ 0  για i = 1,… . . , m    , τότε wi ≥ 0  και έτσι 𝐰 ≥ 𝟎 . Μόλις 

δείξαμε ότι zj − 𝑐𝑗 ≤ 0 για j = 1,… . , n + m συνεπάγεται με 𝐰𝐀 ≤ 𝐜 και 𝐰 ≥ 𝟎 , όπου 𝐰 =

𝐜𝐁𝐁−𝟏. 

 

3.7 Η ΔΥΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ SIMPLEX 
 

Υποθέτουμε ότι έχουμε το ακόλουθο πρόβλημα 

Minimize          𝐜𝐱 

      subject to    𝐀𝐱 = 𝐛 

                                𝐱 ≥ 𝟎 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δύσκολο να βρούμε  μια αρχική βασική λύση που να 

είναι εφικτή σε ένα γραμμικό πρόγραμμα χωρίς να προσθέσουμε τεχνητές  μεταβλητές. 

Σε αυτές τις ίδιες περιπτώσεις μπορεί να είναι δυνατόν να βρούμε μια αρχική βάση, η 

οποία δεν είναι απαραιτήτως εφικτή, αλλά είναι εφικτή του δυϊκού. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι χρήσιμο να αναπτυχθεί μια παραλλαγή της μεθόδου simplex που θα 

παράγει μια σειρά πινάκων simplex που διατηρούν δυική εφικτότητα και 

συμπληρωματική χαλαρότητα και προσπαθούν για τη εφικτότητα του πρωτεύοντος.  

 𝑧       𝑥1         …         𝑥𝑗          …         𝑥𝑘         …         𝑥𝑛 RHS 

𝑧 1 𝑧1 − 𝑐1      …    𝑧𝑗 − 𝑐𝑗      …     𝑧𝑘 − 𝑐𝑘    …    𝑧𝑛 − 𝑐𝑛 𝑐𝐵�̅� 

𝑥𝐵1
 

𝑥𝐵2
 

⋮ 

𝑥𝐵𝑟
 

⋮ 

𝑥𝐵𝑚
 

0 

0 

⋮ 

0 

⋮ 

0 

     𝑦11        …         𝑦1𝑗       …          𝑦1𝑘       …          𝑦1𝑛   

     𝑦21        …         𝑦2𝑗       …          𝑦2𝑘       …          𝑦2𝑛 

       ⋮                         ⋮                          ⋮                           ⋮ 

     𝑦𝑟1        …         𝑦𝑟𝑗       …          𝒚𝒓𝒌       …          𝑦𝑟𝑛 

       ⋮                         ⋮                          ⋮                           ⋮ 

     𝑦𝑚1        …         𝑦𝑚𝑗       …          𝑦𝑚𝑘       …          𝑦𝑚𝑛 

�̅�1 

�̅�2 

⋮ 

�̅�𝑟 

⋮ 

�̅�𝑚 

 

Υποθέτουμε ότι ο πίνακας αντιπροσωπεύει μια βασική λύση σε κάποια 

επανάληψη. Ας υποθέσουμε ότι ο πίνακας δυϊκού είναι εφικτός  (δηλαδή zj − 𝑐𝑗 ≤ 0 για 

πρόβλημα ελαχιστοποίησης). Αν είναι και ο πίνακας του πρωτεύοντος  εφικτός  (δηλαδή, 
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όλα bi ≥ 0), τότε έχουμε μια βέλτιστη λύση. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούμε κάποια 

br < 0. Επιλέγοντας τη γραμμή r ως άξονα περιστροφής  και κάποια στήλη K όπου 𝑦𝑟𝑘 <

0 ως άξονα περιστροφής  , μπορούμε να φτιάξουμε τη νέα δεξιά πλευρά br

′
> 0  . Μέσα 

από μια σειρά τέτοιων περιστροφών ελπίζουμε να κάνουμε όλα τα bi ≥ 0 ,διατηρώντας 

παράλληλα όλα τα zj − 𝑐𝑗 ≤ 0, και ως εκ τούτου την επίτευξη βέλτιστου. Το ερώτημα που 

παραμένει είναι πώς μπορούμε να επιλέξουμε τη στήλη περιστροφής, έτσι ώστε να 

διατηρήσουμε τη δυική εφικτότητα μετά την περιστροφή. Η Κ στήλη περιστροφής 

προσδιορίζεται από τον ακόλουθο  ελάχιστο συντελεστή δοκιμής : 

zκ − 𝑐𝜅

𝑦𝑟𝑘
= minimum {

zj − cj

yrk
∶ yrj < 0} 

Βήματα δυϊκού simplex 

 Βήμα προετοιμασίες : Βρες τη βάση Β του πρωτεύοντος όπου  zj − 𝑐𝑗 =

𝐜𝐁𝑩−𝟏 𝐚𝐣 − cj ≤ 0 για όλα τα 𝑗 . 

 Κυρίως βήμα : 

1. Εάν  𝐛 = 𝐁−𝟏𝐛 ≥ 𝟎 , σταμάτα ; η τρέχουσα λύση είναι βέλτιστη . Αλλιώς επέλεξε 

μια γραμμή περιστροφής r με br < 0 , πες ότι br = minimum {bi}. 

2. Αν 𝑦𝑟𝑗 ≥ 0 για όλα τα j τότε σταμάτα , το δυϊκό είναι απεριόριστη και πρωτεύον 

είναι ανέφικτο. Διαφορετικά, επέλεξε τη k ως στήλη περιστροφής από τον 

ακόλουθο ελάχιστο συντελεστή δοκιμής   

zκ − 𝑐𝜅

𝑦𝑟𝑘
= minimum {

zj − cj

yrk
∶ yrj < 0} 

3. Περιστροφή στο 𝑦𝑟𝑘 και επιστροφή στο βήμα 1. 

 

3.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  
 

Στις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές, τα δεδομένα του προβλήματος δεν είναι 

ακριβώς γνωστά και συχνά εκτιμώνται όσο το δυνατόν καλύτερα. Επομένως, είναι 

σημαντικό να μελετήσουμε την επίδραση στην βέλτιστη λύση αν υποστούν κάποια 

αλλαγή ορισμένα στοιχεία , χωρίς να χρειάζεται να επιλύσουμε το πρόβλημα από την 

αρχή. Για παράδειγμα, ένας περιορισμός θα μπορούσε να εξετάζει την διαθεσιμότητα 

κάποιου πόρου. Αυτή η διαθεσιμότητα μπορεί να αυξηθεί κατά μια επιπλέον αγορά, ως 

προς  τις υπερωρίες, με την αγορά νέου εξοπλισμού, καθώς και τα συναφή. Είναι 

επιθυμητό να εξετάσουμε την επίδραση της χαλάρωσης σε ορισμένους από τους 
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περιορισμούς σχετικά με την αξία της βέλτιστης τιμής της  αντικειμενικής  χωρίς να 

χρειάζεται να επιλύσουμε το πρόβλημα. Επιπλέον, η κύρια χρησιμότητα ενός μοντέλου 

δεν είναι απλώς να καθορίσει τη βέλτιστη λύση ή την πολιτική για ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα ή κατάσταση, αλλά να δώσει τη δυνατότητα να αντλήσουμε τις  ποσοτικές 

γνώσεις σχετικά με το σύστημα που διαμορφώσαμε θέτοντας διάφορα'' υποθετικά'' 

ερωτήματα όπως: ποια θα μπορούσε να είναι η επίδραση στη βέλτιστη λύση με την 

επιρροή κάποιων εξωγενών ή ενδογενών παραμέτρων ; Ή τι θα μπορούσε να είναι το 

όφελος από την επένδυση σε κάποια νέα πιθανή επιλογή ή δραστηριότητα ή τεχνολογία; 

ή πώς θα διαταραχθεί το σύστημα αν κλείσει μια συνεχής λειτουργία; Σε αυτό το τμήμα, 

θα συζητήσουμε κάποιες μεθόδους για την ενημέρωση μιας βέλτιστης λύσης κάτω από 

διάφορες παραλλαγές του προβλήματος. 

Eεξετάζουμε το ακόλουθο πρόβλημα: 

 

𝐏:Minimize          𝐜𝐱 

      subject to    𝐀𝐱 = 𝐛 

                                𝐱 ≥ 𝟎 

 

Ας υποθέσουμε ότι η μέθοδος simplex παράγει μια βέλτιστη Β βάση. Θα 

περιγράψουμε πώς με τη  χρήση των συνθηκών βελτιστοποίησης θα βρούμε νέα 

βέλτιστη λύση, αν κάποια από τα δεδομένα του προβλήματος αλλάξουν χωρίς να 

επιλύσουμε το πρόβλημα από το μηδέν. Ειδικότερα, θα εξετάσουμε τις  ακόλουθες 

παραλλαγές στο πρόβλημα μας. Με τον τρόπο αυτό, εμείς θα προσφέρουμε επίσης 

κάποιες επιπλέον γνώσεις σχετικά με τη δυϊκότητα. 

i. αλλαγή στο διάνυσμα κόστους  

ii. αλλαγή στην δεξιά πλευρά του διανύσματος  b 

iii. αλλαγή στον πίνακα περιορισμών A  

iv. προσθήκη μιας νέας δραστηριότητας 

v. προσθήκη ενός νέου περιορισμού 

Παρακάτω βλέπουμε αναλυτικότερα τη κάθε περίπτωση μαζί με ορισμένα 

παραδείγματα. 

 

i. αλλαγή στο διάνυσμα κόστους 

Δεδομένης  μιας βασικής  βέλτιστης  εφικτής  λύσης , ας υποθέσουμε ότι ο συντελεστής 

κόστους μιας  (ή περισσοτέρων)  μεταβλητών άλλαξε από 𝑐𝑘  σε 𝑐𝑘
′  . Η επίδραση αυτής 
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της μεταβολής στο τελικό πίνακα εμφανίζεται στη γραμμή κόστους, δηλαδή, η δυϊκή 

εφικτότητα ενδέχεται να χαθεί. Εξετάζουμε τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις 

 

Περίπτωση 1: 𝛘𝐤 είναι μη βασική  

Σε αυτή την περίπτωση 𝐜𝐁 δεν επηρεάζεται, και εκεί, το   Ζj = 𝒄𝑩𝑩−𝟏𝐚𝐣  δεν αλλάζει για 

οποιοδήποτε j. Έτσι, zk − ck  αντικαθίσταται από το  zk − ck
′    . Σημειώστε ότι zk − ck ≤

0 , δεδομένου ότι η τρέχουσα βάση ήταν η βέλτιστη για το αρχικό πρόβλημα. Εάν   zk −

ck
′ = (zk − ck) + (ck − ck

′ )  είναι θετικό, τότε το χk πρέπει να εισαχθεί στη βάση και 

(πρωτεύον) μέθοδος simplex συνεχίζεται όπως συνήθως. Διαφορετικά, η παλαιά λύση 

εξακολουθεί να είναι βέλτιστη σε σχέση με το νέο πρόβλημα. 

 

Περίπτωση 2: 𝐱𝐤 είναι βασική ,ας πούμε 𝐱𝐤 ≡ 𝐱𝐁𝒕 

Εδώ το 𝑐B𝑡  αντικαθιστάται με 𝑐B𝑡
′ .  Έστω νέα τιμή του z𝑗  είναι z𝑗 

′ .Τότε το   zj
′ − 𝑐𝑗 

υπολογίζεται ως εξής: 

   zj
′ − 𝑐𝑗 = 𝒄𝑩

′ 𝑩−𝟏𝐚𝐣 − cj = (𝒄𝑩𝑩−𝟏𝐚𝐣 − cj) + (0,0, … . , cBt
′ − cBt, 0, … . ,0)yj = (zj − cj) +

(cBt
′ − cBt)ytj ,            για όλα τα j 

 

Παράδειγμα 3.4 

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐢𝐳𝐞     − 𝟐𝐱𝟏 + 𝐱𝟐 − 𝐱𝟑 

𝐬𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐭𝐨       𝐱𝟏 + 𝐱𝟐 + 𝐱𝟑 ≤ 𝟔 

                         −𝐱𝟏 + 𝟐𝐱𝟐       ≤ 𝟒 

                       𝐱𝟏, 𝐱𝟐, 𝐱𝟑 ≥ 𝟎 

 

Ο βέλτιστος πίνακας  δίνεται ως ακολούθως 

 𝑧 𝑥1         𝑥2        𝑥3          𝑥4         𝑥5    RHS 

𝑧 1  0      − 3     − 1    − 2            0 -12 

𝑥1 0 1         1         1       1          0 6 

𝑥5 0  0        3         1       1          1 10 
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Ας υποθέσουμε ότι ο c2 = 1 αντικαθίσταται από το -3. Δεδομένου  x2 είναι μη βασική , 

τότε το   z2 − c2
′ = (z2 − c2) + (c2 − c2

′ ) = −3 + 4 = 1 , και όλα τα άλλα   z𝑗 − cj   είναι 

ανεπηρέαστα. Ως εκ τούτου, το  x2  εισέρχεται στην βάση στο ακόλουθο tableau : 

 z 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 RHS 

 𝑧 1 0 1 -1 -2 0 -12 

             𝑥1 0 1 1 1 1 0 6 

            𝑥5 0 0 3 1 1 1 10 

 

 

Στη συνέχεια, ας υποθέσουμε ότι το c1 = −2 αντικαθίσταται από το μηδέν. Δεδομένου 

ότι το   x1 είναι βασική , τότε η νέα σειρά δαπανών, εκτός   z1 − c1 , λαμβάνεται 

πολλαπλασιάζοντας την σειρά   x1 με την αλλαγή του c1,  και προσθέτουμε στη παλιά 

σειρά δαπανών .Το νέο z1 − c1 παραμένει μηδέν. Σημειώνουμε ότι η νέα z3 − c3 είναι 

τώρα θετική και έτσι   x3  εισέρχεται στην βάση στο ακόλουθο πίνακα 

 z 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 RHS 

 𝑧 1 0 -1 1 0 0 0 

             𝑥1 0 1 1 1 1 0 6 

            𝑥5 0 0 3 1 1 1 10 

 

 

ii. Αλλαγή στην δεξιά πλευρά  

Αν στην δεξιά πλευρά το διάνυσμα b αντικαθιστάται με 𝐛′ ,τότε 𝚩−𝟏𝐛  θα 

αντικατασταθεί με 𝚩−𝟏𝐛′  . Η νέα δεξιά πλευρά μπορεί να υπολογιστεί χωρίς την 

αξιολόγηση του 𝚩−𝟏𝐛′. Αυτό φαίνεται επισημαίνοντας ότι 𝚩−𝟏𝐛′ = 𝚩−𝟏𝐛 + 𝐁−𝟏(𝐛′ − 𝐛) . 

Αν οι m πρώτες στήλες προέρχονται από την αρχική ταυτότητα, τότε 𝐁−𝟏(𝐛′ − 𝐛) =

∑ 𝑦𝑗(𝑏𝑗
′ − 𝑏𝑗)

𝑚
𝑗=1  , και συνεπώς    𝐁−𝟏𝐛′ = 𝒃 + ∑ 𝑦𝑗(𝑏𝑗

′ − 𝑏𝑗)
𝑚
𝑗=1 . Από  z𝑗 − cj ≤ 0  για όλες 

τις μη βασικές μεταβλητές, η μόνη ενδεχόμενη παράβαση βελτιστοποίησης είναι αν το 

νέο διάνυσμα 𝚩−𝟏𝐛′ μπορεί να έχει αρνητικές εγγραφές. Αν 𝚩−𝟏𝐛′ ≥ 𝟎   τότε η ίδια βάση 

παραμένει βέλτιστη, και οι τιμές των βασικών μεταβλητών είναι 𝚩−𝟏𝐛′ και η αντικειμενική  

έχει τιμή  𝐜𝐁𝚩−𝟏𝐛′. Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δυική μέθοδος simplex για 

να βρεθεί μια νέα βέλτιστη λύση και να αποκαταστήσει την εφικτότητα του πρωτεύοντος 

. 
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Παράδειγμα 3.5 

Ας υποθέσουμε ότι η δεξιά πλευρά στο προηγούμενο παράδειγμα αντικαθίσταται  με (3
4
) 

. Σημειώνουμε ότι Β=[
1 0
1 1

] , και συνεπώς 𝚩−𝟏𝐛′ = [
1 0
1 1

] [3
4
] = (3

7
) .  

Τότε 𝚩−𝟏𝐛′ ≥ 𝟎 , και συνεπώς η νέα βέλτιστη λύση είναι x1 = 3 , 𝑥5 = 7, 

  x2 = x3 = x4 = 0. 

 

iii. Αλλαγή στο πίνακα περιορισμών 

θα συζητήσουμε τώρα το αποτέλεσμα της αλλαγής ορισμένων από τις 

καταχωρήσεις του πίνακα περιορισμών Α. Δύο περιπτώσεις συζητούνται, οι αλλαγές 

που αφορούν μη βασικές στήλες και οι αλλαγές που αφορούν τις βασικές στήλες. Θα 

συζητηθούν επίσης οι δυϊκές λειτουργίες της αλλαγής των γραμμών του Α. 

Περίπτωση 1: αλλαγές στα διανύσματα Δράσης για μη βασικές στήλες (Αλλαγή 

στις γραμμές με βασικές χαλαρές μεταβλητές ). 

Ας υποθέσουμε ότι η μη βασική στήλη 𝐚𝐣 τροποποιείται σε 𝐚𝐣
′. Τότε η νέα στήλη που 

ενημερώνεται είναι 𝚩−𝟏𝐚𝐣
′  και z𝑗

′ − cj = 𝒄𝑩 𝚩−𝟏𝐚𝐣
′ − cj .  Αν z𝑗 − cj

′ ≤ 0 , τότε η παλιά λύση 

είναι η βέλτιστη, αλλιώς, η μέθοδος simplex συνεχίζεται, μετά ενημερώνεται η j στήλη του 

πίνακα, με την εισαγωγή των μη βασικών μεταβλητών  xj . Αλλαγή μιας στήλης  μη 

βασικής μεταβλητής του πρωτεύοντος  αντιστοιχεί σε αλλαγή δυϊκού περιορισμού για το 

οποίο η χαλαρή μεταβλητή είναι βασική.  Ως εκ τούτου, λειτουργία δυϊκού για την 

περίπτωση αυτή ταυτίζεται με την αλλαγή της γραμμής, όπου η σχετική χαλαρή 

μεταβλητή είναι βασική. Στην περίπτωση αυτή, η νέα σειρά αντικαθιστά την παλιά σειρά 

και στη συνέχεια ενημερώνεται για να φέρει το πίνακα σε κανονική μορφή. Αν αυτό 

επιτυγχάνεται όταν η χαλαρή μεταβλητή είναι αρνητική, τότε έχουμε τρόπο να 

συνεχίσουμε με τη χρήση του δυϊκού αλγόριθμου simplex, ξεκινώντας με περιστροφή σε 

αυτή τη σειρά, και ως εκ τούτου, εισέρχεται η συμπληρωματική δυική μεταβλητή στη 

βάση. 

Περίπτωση 2: αλλαγές στη δραστηριότητα διανυσμάτων των βασικών στηλών 

(αλλαγές σε σειρές με μη βασικές χαλαρές  μεταβλητές ) 

Ας υποθέσουμε ότι μια βασική στήλη 𝐚𝐣 τροποποιείται σε  𝐚𝐣
′ . Τώρα, είναι πιθανό ότι το 

τρέχον σύνολο των βασικών διανυσμάτων δεν είναι πλέον μέλος  της  βάσης  μετά την 

αλλαγή.  Ακόμη και αν αυτό δεν συμβεί, μια αλλαγή στο διάνυσμα δραστηριότητας για 

μία μόνο βασική στήλη θα αλλάξει σε 𝚩−𝟏, και επομένως οι καταχωρήσεις σε κάθε στήλη 

. 
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Αυτή η αλλαγή γίνεται πολύ εύκολα σε δύο στάδια. Πρώτον, ας υποθέσουμε ότι 

μια νέα δραστηριότητα   xj
′  είναι να προστεθεί στο πρόβλημα με στήλη 𝐚𝐣

′. Δεύτερον, να 

εξαλείψουμε τη παλαιά μεταβλητή 𝑥𝑗  από το πρόβλημα. Το πρώτο βήμα επιτυγχάνεται 

με υπολογισμό των 𝐲𝐣
′ = 𝑩−𝟏𝐚𝐣

′  και z𝑗
′ − cj = 𝒄𝑩 𝚩−𝟏𝐚𝐣

′ − cj  , όπου 𝚩  είναι η τρέχουσα 

βάση του πίνακα. Εάν το στοιχείο   yjj
′  στην βασική γραμμή των  xj  και η στήλη 

των   xj
′  δεν είναι μηδέν, τότε τα    xj

′   μπορούν να ανταλλάσσονται με xjστην βάση και η 

στήλη των παλιών μεταβλητών  xj  μπορούν να εξαλειφθούν  από το πρόβλημα. Από 

την άλλη πλευρά, εάν το   yjj
′ = 0  τότε το τρέχον σύνολο των βασικών διανυσμάτων  με 

τη νέα στήλη των xj  δεν σχηματίζει πλέον βάση . 

 

iv. προσθέτοντας ένα νέο περιορισμό 

Ας υποθέσουμε ότι ένας νέος περιορισμό προστίθεται στο πρόβλημα. Όπως 

συζητήθηκε στο τμήμα για την τροποποίηση του πίνακα Α, αυτή η λειτουργία είναι δυική 

με εκείνη της προσθήκης μιας νέας δραστηριότητας. Εάν η δεδομένη βέλτιστη λύση στο 

αρχικό πρόβλημα ικανοποιεί τον προστιθέμενο περιορισμό, τότε είναι προφανές ότι το 

σημείο αυτό είναι επίσης μια βέλτιστη λύση του νέου προβλήματος . Αν, από την άλλη 

πλευρά, το σημείο αυτό δεν ικανοποιεί το νέο περιορισμό, που είναι να κόβει μακριά 

δεδομένου της βέλτιστη λύσης , μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο simplex του 

δυϊκού για να βρούμε μια νέα βέλτιστη λύση.  Ας υποθέσουμε ότι η Β είναι η βέλτιστη 

βάση που είναι διαθέσιμη πριν προστεθεί  ο  περιορισμός  𝐚𝐦+𝟏𝐱 ≤ bm+1. Το αντίστοιχο 

κανονικό σύστημα έχει ως εξής  

z + (𝐜𝐁𝐁−𝟏𝐍 − 𝐜𝐍)𝐱𝐍 = 𝐜𝐁𝐁−𝟏𝐛 

𝐱𝐁 + 𝐁−𝟏𝐍𝐱𝐍 = 𝐁−𝟏𝐛 

Όπου 𝐚𝐦+𝟏𝐱 ≤ bm+1  ξαναγράφεται ως     𝐚𝚩
𝐦+𝟏𝐱𝐁 + 𝐚𝐍

𝐦+𝟏𝐱𝐍 + xn+1 = bm+1   , όπου     

𝐚𝐦+𝟏  αναλύεται στο (𝐚𝚩
𝐦+𝟏, 𝐚𝐍

𝐦+𝟏) και xn+1 είναι μη αρνητική χαλαρή μεταβλητή. 
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Παράδειγμα 3.6 

Θεωρούμε το προηγούμενο παράδειγμα μας με το προστιθέμενο περιορισμό −𝑥1 +

2𝑥3 ≥ 2. Σαφώς το βέλτιστο σημείο x1, x2, x3 = (6,0,0) δεν ικανοποιεί αυτό το περιορισμό 

. Ο περιορισμός −𝑥1 + 2𝑥3 ≥ 2 ξαναγράφεται σε 𝑥1 − 2𝑥3 + x6 = −2 , όπου x6 είναι μη 

αρνητική χαλαρή μεταβλητή . Αυτή η σειρά προστίθεται στο βέλτιστο πίνακα του simplex 

του παραδείγματος και λαμβάνουμε το παρακάτω πίνακα : 

 

 

 

 z 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 RHS 

 𝑧 1 0 -3 -1 -2 0 0 -12 

             𝑥1 0 1 1 1 1 0 0 6 

            𝑥5 0 0 3 1 1 1 0 10 

            𝑥6 0 1 0 -2 0 0 1 -2 

 

Πολλαπλασιάζουμε τη γραμμή 1 με -1 και το προσθέτουμε στη σειρά 3, 

προκειμένου να αποκατασταθεί η στήλη x1  με το μοναδιαίο διάνυσμα. Η μέθοδος 

simplex του δυϊκού μπορεί να εφαρμοστεί στο ακόλουθο πίνακα που προκύπτει : 

 z 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 RHS 

 𝑧 1 0 -3 -1 -2 0 0 -12 

             𝑥1 0 1 1 1 1 0 0 6 

            𝑥5 0 0 3 1 1 1 0 10 

            𝑥6 0 0 -1 -3 -1 0 1 -8 

 

3.9 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
το πρόβλημα του ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού μπορεί να ξεκινήσει ως 

εξής  

 

Minimize          𝐜𝐱 

      subject to    𝐀𝐱 = 𝐛 

                                𝐱 ≥ 𝟎 

                                                       𝐱              integer 
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Μια φυσική μέθοδος για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα είναι να αγνοήσουμε την 

τελευταία προϋπόθεση, ότι το χ ακέραιος, και να λύσουμε  το πρόβλημα ως ένα γραμμικό 

πρόγραμμα. Κατά τη βελτιστότητα , εάν όλες οι μεταβλητές έχουν ακέραιες τιμές, τότε 

έχουμε μια βέλτιστη λύση για το αρχικό ακέραιο  πρόγραμμα. Διαφορετικά, μπορούμε να 

προσθέσουμε ένα νέο περιορισμό στο γραμμικό πρόγραμμα. Αυτός  ο πρόσθετος 

περιορισμός θα πρέπει να διαγράψει την τρέχουσα βέλτιστη μη ακέραια λύση του 

γραμμικού προγραμματισμού χωρίς να διακόψει οποιαδήποτε εφικτή ακέραια λύση 

.Ένας τέτοιος περιορισμός αναφέρεται ως έγκυρη ανισότητα ή ένα έγκυρο κόψιμο. 

Προσθέτοντας το νέο περιορισμό στο βέλτιστο πίνακα, εφαρμόζουμε το δυϊκό simplex 

για να βελτιστοποιήσουμε το νέο γραμμικό πρόγραμμα. Η νέα λύση είναι είτε 

ενσωματωμένη είτε όχι. Η διαδικασία της προσθήκης περιορισμών επαναλαμβάνεται 

μέχρι να βρεθούν όλες οι ακέραιες  λύσης ή τα ανέφικτα αποτελέσματα. 

Εξετάζουμε κάθε βέλτιστο πίνακα simplex όταν  το αποτέλεσμα μας είναι μια μη 

ακέραια λύση. Έστω br  είναι μη    ενσωματωμένο. Ας υποθέσουμε ότι οι βασικές 

μεταβλητές έχουν δείκτη από 1 έως m. Η εξίσωση που συνδέεται με το br είναι   xr +

∑ yrjxj =n
j=m+1 br. 

Έστω Irj είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος του yrj. Όμοια έστω 

Ir  είναι το ακέραιο μέρος του br  .Έστω  Frj και    Fr  είναι τα αντίστοιχα κλασματικά μέρη 

, δηλαδή Frj = yrj − Irj και Fr = br − Ir. 

Τότε 0 ≤ Frj < 1 και 0 < Fr < 1 . Χρησιμοποιώντας αυτό μπορούμε να ξαναγράψουμε τη 

βασική εξίσωση για το xr ως εξής :  

𝑥𝑟 + ∑ (𝐼𝑟𝑗 + 𝐹𝑟𝑗)𝑥𝑗 = 𝐼𝑟 + 𝐹𝑟

𝑛

𝑗=𝑚+1
 

Αναδιοργανώνοντας τους όρους παίρνουμε  

𝑥𝑟 + ∑ 𝐼𝑟𝑗𝑥𝑗 − 𝐼𝑟 = 𝐹𝑟 − ∑ 𝐹𝑟𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=𝑚+1

𝑛

𝑗=𝑚+1
 

Τώρα η αριστερή πλευρά της εξίσωσης αυτής θα επεριέχεται για οποιαδήποτε εφικτή 

ακέραια λύση . Η δεξιά πλευρά είναι αυστηρά μικρότερη του 1, εφόσον Fr < 1 , 0 ≤ Frj 

και xj ≥ 0. Άρα μπορούμε να πούμε ότι : 

𝐹𝑟 − ∑ 𝐹𝑟𝑗𝑥𝑗 ≤ 0
𝑛

𝑗=𝑚+1
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Παράδειγμα 3.7  

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε το ακόλουθο πρόβλημα: 

𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆  𝟑𝐱𝟏 + 𝟒𝐱𝟐 

𝐬𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐭𝐨  𝟑𝐱𝟏 + 𝐱𝟐   ≥ 𝟒 

                         𝐱𝟏 + 𝟐𝐱𝟐 ≥ 𝟒 

                              𝐱𝟏, 𝐱𝟐 ≥ 𝟎 

                              𝐱𝟏, 𝐱𝟐  𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐞𝐫 

 

Στο ακόλουθο σχήμα δείχνουμε τη βέλτιστη λύση του γραμμικού προγραμματισμού και 

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. 

 

 

Σχήμα 3-1:  βέλτιστη λύση πγπ και ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού 

 

Αγνοώντας τους περιορισμούς πληρότητας, ο ακόλουθος πίνακας δίνει τη 

βέλτιστη λύση γραμμικού προγραμματισμού. 

 

 z 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 RHS 

 𝑧 1 0 0 -2/5 -9/5 44/5 

             𝑥1 0 1 0     -2/5 1/5 4/5 

            𝑥2 0 0 1      1/5 -3/5 8/5 
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Δεδομένου ότι αυτή η λύση δεν εμπεριέχεται, μπορούμε να επιλέξουμε μια 

κλασματική μεταβλητή για την παραγωγή μιας περικοπής. Επιλέγουμε τη x2 .Η εξίσωση 

για τη βασική μεταβλητή x2 είναι  : 

𝑥2 + (
1

5
) 𝑥3 − (

3

5
) 𝑥4 = 8/5 

I23 = 0, I24 = −1 , I2 = 1, 

F23 = 1/5, F24 = 2/5 , F2 = 3/5 

Και ο πρόσθετος περιορισμός  γίνεται : 

( 1/5)x3 + (2/5) x4 ≥ 3/5 

Προσθέτουμε αυτό το περιορισμό με τη χαλαρή μεταβλητή x5 στο πίνακα και 

εφαρμόζοντας τη δυική μέθοδο simplex , παίρνουμε τους  ακόλουθους  πίνακες:  

 z 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 RHS 

 𝑧 1 0 0 -2/5 -9/5 0 44/5 

             𝑥1 0 1 0 -2/5 1/5 0 4/5 

            𝑥2 0 0 1 1/5 -3/5 0 8/5 

            𝑥5 0 0 0 -1/5 -2/5 1 -3/5 

 

 

 

 

 

 z 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 RHS 

 𝑧 1 0 0 0 -1 -2 10 

             𝑥1 0 1 0 0 1 -2 2 

            𝑥2 0 0 1      0 -1 1 1 

            𝑥3 0 0 0 1 2                    -5 3 

 

 Ως εκ τούτου, έχουμε λάβει τη βέλτιστη ακέραια λύση 𝐱∗ = (𝟐, 𝟏)𝐭 με μόνο ένα 

κομμάτι. Αν στο προηγούμενο πίνακα κάποια μεταβλητή είχε μετατραπεί από μη ακέραια 

τιμή, θα είχαμε δημιουργήσει μια νέα περικοπή και θα συνεχίζαμε .Στα περισσότερα 
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ακέραια προγράμματα, συνήθως χρειάζεται να επαναλάβουμε αυτό το επίπεδο της 

διαδικασίας κοπής πολλές φορές. 
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4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε εναλλακτικούς αλγόριθμους για την επίλυση 

προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού και θα εισάγουμε την βασική έννοια της 

υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Παρόλο που ο αλγόριθμος Simplex λειτουργεί 

ικανοποιητικά στην πράξη, ο αλγόριθμος απαιτεί την καταμέτρηση ενός ενδεχομένως 

πολύ μεγάλου υποσύνολου των ακραίων σημείων. Στην πραγματικότητα, έχει δειχθεί ότι 

στη χειρότερη περίπτωση, η υπολογιστική προσπάθεια που απαιτείται από τον 

αλγόριθμο Simplex αυξάνει εκθετικά με το μέγεθος του προβλήματος. Σχετικά με τα 

προβλήματα όπου εμφανίζεται αυτή η εκθετική αύξηση, η μέθοδος Simplex μπορεί να 

αποτύχει, επειδή ο υπολογιστικός  χρόνος  αυξάνεται τόσο γρήγορα, όπως η αύξηση του 

μέγεθος του προβλήματος. 

Οι εναλλακτικοί αυτοί αλγόριθμοι είναι κυρίως ο ελλειψοειδής αλγόριθμος 

Khachian και οι μεθόδοι εσωτερικού σημείου. Συγκεκριμένα θα αναπτύξουμε το 

αλγόριθμο του Karmakar, την κατηγορία των μεθόδων ομοπαραλληλικής αλλαγής 

κλίμακας και το πρωτεύοντα-δυϊκό αλγόριθμο εσωτερικού σημείου όπου χρησιμοποιούν 

τεχνικές που είναι ριζικά διαφορετικές  από τον αλγόριθμο Simplex. Έχει αποδειχθεί ότι 

εμφανίζουν πολυώνυμικα τη  χειρότερη- περίπτωση χρόνου λειτουργίας. Έτσι, 

θεωρητικά, και οι δύο αλγόριθμοι είναι ανώτεροι από την μέθοδο Simplex.  

4.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  
Η ανακάλυψη αυτών των μεθόδων εσωτερικού 

σημείου ξεκίνησε το 1979 ,όταν ο Ρώσος μαθηματικός 

L.G.Khachian ανακάλυψε ένα ελλειψοειδή αλγόριθμο, 

όπου ο χρόνος εκτέλεσης του ήταν στην χειρότερη 

περίπτωση αρκετά μικρότερος από το χρόνο που 

δαπανά ο αλγόριθμος Simplex στην χειρότερη 

περίπτωση. Επίσης τα σημεία εκκίνησης του δεν 

έπρεπε να είναι πάντοτε εφικτά. Στη συνέχεια 

ακολούθησαν άλλα θεωρητικά αποτελέσματα, τα 

σημαντικότερα των οποίων εδραιώθηκαν από τον 

N.Karmarkar ο οποίος ανακάλυψε ένα αλγόριθμο εσωτερικών σημείων με χρόνους 

εκτέλεσης μικρότερους από αυτούς του Khachiyan. Όμως το ενδιαφέρον για τις 
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μεθόδους αυτές των εσωτερικών σημείων βρίσκεται το 1984 με την συμβολή του 

Karmarkar, όπου οι αλγόριθμοι εσωτερικών σημείων έχουν εγκαθιδρυθεί ως ένα από τα 

πιο ενεργά πεδία του μαθηματικού προγραμματισμού. 

Η σημασία των μεθόδων εσωτερικών σημείων είναι η ανάλυση των αλγορίθμων. 

Για αρκετό καιρό ο αλγόριθμος Simplex θεωρείτο ο μοναδικός αλγόριθμος του γραμμικού 

προγραμματισμού με πρακτική χρήση. Μέχρι την εμφάνιση του Khachiyan το 1979 

κανένας δεν μπορούσε να συνδέσει πολυωνυμικά τα γενικά γραμμικά προβλήματα. Αν 

και η συνεισφορά του ήταν μεγάλη παρόλα αυτά η ελλειψοειδής μέθοδος δεν είχε 

πρακτική εφαρμογή . Λίγα χρόνια αργότερα όμως ο Karmarkar , προτείνει μια καινούργια 

μέθοδο η οποία συνδέει την πολυωνυμική πολυπλοκότητα με την εφαρμοστική 

αποδοτικότητα . 

Σύντομα κατέστη σαφές ότι οι χρόνοι που χρειάζονται οι εσωτερικοί αλγόριθμοι 

για να δουλέψου ήταν πολύ μικρότεροι από τους αντίστοιχους των αλγορίθμων 

Simplex,όμως και παραπλανητικοί σε σχέση με το ποιος αλγόριθμος πρέπει να επιλεγεί 

για τη λύση πρακτικών προβλημάτων. 

Επειδή τα θεωρητικά αποτελέσματα είναι παραπλανητικά για το πιο αλγόριθμο 

θα επιλέξουμε χρησιμοποιούμε μια διαφορετική προσέγγιση. Γίνεται μια σύγκριση 

χρόνων εκτελώντας διάφορους αλγορίθμους, όπου σκοπός ήταν να σχεδιαστούν 

αλγόριθμοι που θα ξεπερνούν σε απόδοση τον Simplex. Όπου μια γενική προσέγγιση 

είναι η εξής: Σε προβλήματα με πολλά συνοριακά σημεία γύρω από την περιοχή του 

βέλτιστου, οι εσωτερικές μέθοδοι θα λειτουργήσουν καλύτερα. Ενώ από την άλλη, 

προβλήματα με λίγα συνοριακά σημεία θα λυθούν πιο εύκολα με εξωτερική μέθοδο. 

4.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 
Η θεωρία της υπολογιστικής πολυπλοκότητας αναπτύχθηκε για να ταξινομήσει 

αλγόριθμους με βάση την υπολογιστική απόδοση τους. Αλγόριθμοι ταξινομούνται 

συνήθως ως πολυώνυμικοι αλγόριθμοι ή εκθετικοί αλγόριθμοι. Ένας αλγόριθμος έχει 

ταξινομηθεί ως αλγόριθμος πολυωνυμικού χρόνου, αν ο αριθμός των υπολογιστικών 

βημάτων που απαιτούνται από τον αλγόριθμο για την επίλυση ενός προβλήματος 

οριοθετείται άνω του πολυωνύμου όσον αφορά το μεγέθους του προβλήματος. Λέμε ότι 

μια κατηγορία προβλημάτων έχει πολυωνυμική πολυπλοκότητα αν κάθε πρόβλημα της 

κατηγορίας αυτής, μεγέθους L,  μπορεί να λυθεί με κάποιον αλγόριθμο του οποίου το 

κόστος στη χειρότερη περίπτωση είναι O(f(L)), όπου f(L) είναι ένα πολυώνυμο ως προς 

L. Σε ότι αφορά στο θέμα της υπολογιστικής πολυπλοκότητας της μεθόδου Simplex, 

αξίζει να αναφέρουμε ότι επί πολλά χρόνια δεν ήταν γνωστό αν ο γραμμικός 
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προγραμματισμός ανήκει στην επιθυμητή κατηγορία των Ρ προβλημάτων (P-problem = 

polynomial time) που λύνονται σε πολυωνυμικό χρόνο. 

4.4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΩΝ 
 

Το 1979, ο Ρώσος μαθηματικός, L.G. Khanchian 

δημοσίευσε ένα  έγγραφο που ουσιαστικά αποδεικνύει ότι 

προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού θα μπορούσαν 

να λυθούν σε πολυωνυμικό χρόνο. Ο νέος αλγόριθμος που 

προτείνεται από το Khachian, που ονομάζεται ελλειψοειδές 

αλγόριθμος, σε αντίθεση με τον αλγόριθμο Simplex που 

κινείται από κορυφή σε κορυφή, προσεγγίζει τη βέλτιστη 

λύση μέσα από μια ακολουθία συρρικνούμενων ελλειψοειδών. Η μέθοδος δηλαδή 

προσπαθεί να βρει ένα σημείο τέτοιο ώστε Ax<b.   

Για να παρουσιάσουμε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να σκεφτούμε το εξής πρόβλημα 

γραμμικού προγραμματισμού και δυϊκό πρόβλημα του: 

 

(P)   Maximize z=ct x 

Subject to Ax≤b,  x≥0 

(D) Minimize y=btw 

Subject to Αtw≥c,  w≥0 

 

Με δεδομένη την προηγούμενη ισοδυναμία, στα επόμενα μπορούμε να υποθέτουμε ότι 

η ανάλυση αναφέρεται σε ένα γραμμικό σύστημα της μορφής Αx≤b, όπου Α είναι ένας 

m×n πίνακας. Υποθέτοντας ακόμα ότι οι παράμετροι του προβλήματος είναι ακέραιοι 

αριθμοί, το μέγεθος L του γραμμικού συστήματος Αx≤b είναι: 

𝐿 = ∑ (⌊log2|𝑎𝑖𝑗|⌋ + 2)

𝛼𝑖𝑗≠0

+ ∑(⌊log2|𝑏𝑖|⌋ + 2)

𝑏𝑖≠0

+ ∑(⌊log2|𝑐𝑗|⌋ + 2) + (⌊log2 𝑛⌋ + 1) + (⌊log2 𝑚⌋ + 1)

𝑐𝑗≠0
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Oι Gacs και Lovasz (1981) απέδειξαν ότι, αν το σύστημα Ax < b + 2–L e έχει λύση, τότε 

και το σύστημα Αx≤b έχει λύση. 

Έστω S={y : Gy≤h}. Ο ελλειψοειδές αλγόριθμος ξεκινά με ένα επίκεντρο 

ελλειψοειδές στην αρχή των αξόνων που θα είναι αρκετά μεγάλο για να περιέχει το 

σύνολο S. Εάν το κέντρο του ελλειψοειδούς είναι το s, τότε το πρόβλημα εφικτότητας  

λύνεται . Διαφορετικά, το κέντρο του ελλειψοειδούς πρέπει να παραβιάζει τουλάχιστον 

ένα από τους περιορισμούς ανισότητας. Επιλέγουμε αυτό το περιορισμό που 

παραβιάζεται περισσότερο. Ο επιλεγμένος  περιορισμός των ανισοτήτων θα μπορούσε 

να λειτουργήσει ως ένα διαχωριστικό υπερεπίπεδο που χωρίζει το κέντρο από το σύνολο 

S. 

 

 

 

Επειδή το S πρέπει να βρίσκεται σε ένα χώρο -μισό αυτού του διαχωρισμού 

υπερεπιπέδου, μπορεί να κατασκευαστεί ένα άλλο ελλειψοειδές με μικρότερο όγκο που 

περιέχει το S. Επαναλαμβανόμενες επαναλήψεις του αλγορίθμου αποδίδουν ολοένα και 

μικρότερα ελλειψοειδή μέχρι τα κέντρα των ελλειψοειδών να συγκλίνουν στην εφικτή 

περιοχή. 

Ο khanchian απέδειξε ότι στη χειρότερη περίπτωση, ο αριθμός των επαναλήψεων που 

απαιτείται είναι ανάλογος με q2L. Στην πραγματικότητα, Khachian έδειξε ότι το πολύ σε 

6(q+1)2L  επαναλήψεις, ο αλγόριθμος θα βρει μια εφικτή λύση. Έτσι, αν μια εφικτή λύση 

δεν έχει βρεθεί σε 6(q+1)2L   επαναλήψεις, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το 
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σύνολο S είναι κενό. Επίσης, ο αριθμός των στοιχειωδών αριθμητικών πράξεων που 

απαιτούνται από κάθε επανάληψη του αλγορίθμου είναι ανάλογος με q2 . 

Παρά το γεγονός ότι ο αλγόριθμος Khachian ήταν μια σημαντική θεωρητική ανακάλυψη 

στη θεωρία της πολυπλοκότητας, αποδείχθηκε ότι είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματική 

στην επίλυση πρακτικών προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού από τη μέθοδο 

simplex. Έτσι, ο αλγόριθμος Khachian είναι ένα παράδειγμα ενός αλγορίθμου που 

παρουσιάζει καλή θεωρητική χειρότερη - απόδοση περίπτωση αλλά κακή απόδοση από 

την εμπειρική σκοπιά.  

4.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
 

Η μέθοδος εσωτερικού σημείου στο μαθηματικό προγραμματισμό είχε τη 

μεγαλύτερη έκταση στην έρευνα της βελτιστοποίησης εφόσον αναπτύχθηκε η μέθοδος 

simplex στο γραμμικό προγραμματισμό. Οι μέθοδοι εσωτερικού σημείου 

πρωτοεμφανίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και έκτοτε έχει προσελκύσει 

μερικούς από τους καλύτερους ερευνητές σε επιχειρησιακή έρευνα, εφαρμοσμένα 

μαθηματικά και πληροφορική.  

Οι μέθοδοι εσωτερικού σημείου αλλάζουν οριστικά το τοπίο της μαθηματικής 

θεωρίας του προγραμματισμού, πρακτικά και υπολογιστικά. Είναι οι μέθοδοι που 

προσπαθούν να λύσουν ένα γραμμικό πρόβλημα αναζητώντας με διαδοχικά βήματα ένα 

εφικτό σημείο στο εσωτερικό της εφικτής περιοχής, σε αντίθεση με τον αλγόριθμο 

simplex ο οποίος ψάχνει τη βέλτιστη λύση σε κάποιο συνοριακό σημείο στα όρια της 

εφικτής περιοχής. 

Λόγω αυτών των αλλαγών, ο Γραμμικός Προγραμματισμός δεν είναι πλέον 

συνώνυμο της διάσημης μεθόδου Simplex και πολλοί ερευνητές τείνουν να 

αντιμετωπίζουν το γραμμικό προγραμματισμό ως μια ειδική περίπτωση του μη 

γραμμικού προγραμματισμού.  

 

Γενικά στους αλγόριθμους εσωτερικών σημείων για τη λύση γραµµικών προβλημάτων 

αυτό που πρέπει να βρούμε είναι ένα αρχικό εσωτερικό εφικτό σημείο, από το οποίο θα 

προχωρήσουμε σε ένα βελτιωμένο εσωτερικό εφικτό σημείο.  

Ο σχεδιασμός του αλγορίθμου που µας απασχολεί και θα ασχοληθούμε, 

αναφέρεται στη λύση του γραμμικού προβλήματος στην κανονική μορφή. Ας 

θεωρήσουμε το πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού: 
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Max      z= ctx 

Με τους περιορισμούς Αx=b 

x≥0 ,  A∈ 𝑹𝒎𝒙𝒏 

 

όπου Α είναι ένας πίνακας m x n ( m,n ≥2) . 

Τώρα ας θεωρήσουμε ότι έχουμε βρει ένα σημείο 𝐱𝐤 για το οποίο ισχύει 𝐀𝐱𝐤 = 𝐛 και 

 𝐱𝐤 > 𝟎. 

 

Κατεύθυνση της πιο απότομης καθόδου: είναι κατεύθυνση τέτοια ώστε, να είναι 

αντίθετη της κλίσης της αντικειμενικής συνάρτησης z. Σύμφωνα με τα προηγούμενα αυτή 

θα είναι 𝐜𝐭 . Ωστόσο η συνθήκη για να διατηρήσουμε την εφικτότητα απαιτεί να 

κινούμαστε στην κατεύθυνση της ποιο απότομης καθόδου, η οποία προβάλλεται στο 

κενό χώρο του Α. 

 

Παρατηρούμε ότι αν πραγματοποιήσουμε ακόμα ένα βήμα προς την κατεύθυνση του c 

θα βρεθούμε εκτός εφικτού συνόλου. Εύκολα μπορούμε να δούμε ότι για Δ𝐱𝐤 = σκ𝐜 , 

όπου σκ > 0  είναι το μήκος του βήματος (step length) : 

𝐀(𝐱𝐤 + Δ𝐱𝐤) = 𝐀𝐱𝐤 + 𝐀𝚫𝐱𝐤 = 𝐛 + σκ𝐀𝐜 ≠ 𝐛  

 

(Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει στη περίπτωση που έχουμε Αc=0.) 

Το  σκ   μήκος βήματος (step length), επιλέγεται έτσι ώστε να σιγουρέψουμε την 

εφικτότητα των περιορισμών μη αρνητικότητας. Ωστόσο δεν θέλουμε να κινούμαστε 

συνεχώς προς τα όρια της εφικτής περιοχής επειδή θέλουμε να αποφύγουμε την ανάγκη 
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για κίνηση προς αυτά σε επόμενες επαναλήψεις. Ως εκ τούτου κινούμαστε κατά ένα 

μέρος της κατεύθυνσης προς τα σύνορα . Σύμφωνα με την εμπειρία, κινήσεις 50% με 

90% σε αυτή τη διαδρομή, είναι ένας καλός κανόνας για την μέθοδο Dikin.   

Επίσης, για να παραμένει το σημείο 𝐱𝐤+𝟏 = 𝐱𝐤 + Δ𝐱𝐤  εντός του εφικτού συνόλου θα 

πρέπει να ισχύει : 

 

𝐀𝐱𝐤+𝟏 = 𝐛 => 𝐀(𝐱𝐤 + Δ𝐱𝐤) = 𝐛 => 𝐛 + 𝐀Δ𝐱𝐤 = 𝐛 => 𝐀Δ𝐱𝐤 = 𝟎 

 

Αυτή η σχέση μας δείχνει ότι η κατεύθυνση αναζήτησης (search direction) της επόμενης 

εκτίμησης 𝐱𝐤+𝟏  πρέπει να περιέχεται στο μηδενοχώρο (null space ) του Α. Ο 

μηδενοχώρος ενός πίνακα Α συμβολίζεται με Ν(Α) και ορίζεται ως σύνολο των 

διανυσμάτων d του Rn που ικανοποιούν το σύστημα των γραμμικών εξισώσεων Αd=0. 

Έτσι λοιπόν , d∈ Ν(𝚨)  και 𝐱 = 𝐱𝐤 + p𝐝 , p ≥ 0 , τα σημεία της ημιευθείας με αρχή το 

σημείο 𝐱𝐤 και διάνυσμα κατεύθυνσης 𝐝. 

Άρα για να διατηρηθεί η εφικτότητα, κάθε κίνησης από το xt   στο   xt+1 θα πρέπει να 

γίνεται στο μηδενοχώρο του Α. Επίσης το διάνυσμα του μηδενοχώρου του Α προς την 

κατεύθυνση του οποίου η αντικειμενική συνάρτηση παρουσιάζει την πιο απότομη 

αύξηση, πρέπει να είναι η λύση του προβλήματος μη γραμμικού προγραμματισμού: 

Max      ctx 

Με τους περιορισμούς  Αd=0 

𝐝𝐭𝐝 ≤ 1 

Μέχρι τώρα υποθέταμε ότι ήταν διαθέσιμη μια αρχική εφικτή εσωτερική λύση. Αν μια 

αρχική εφικτή λύση εσωτερικού σημείου δεν είναι διαθέσιμη τότε μπορούμε εύκολα να 

παράγουμε μια, διαλέγοντας ένα αυθαίρετο 𝑥0 > 0 , ας πούμε 𝑥0 = 𝑒  , όπου 𝑒 =

 (1,1, … . .1)𝑇 . 

 

Δυικό του προβλήματος μας  

 

Min      y= btw 

Με τους περιορισμούς  Atw ≥ c 

𝒘 ∈ 𝑹𝒎 

Για το δυικό πρόβλημα είναι φανερό ότι 𝐰𝐤 = 𝛌𝐤 ορίζει ένα εφικτό διάνυσμα. Σύμφωνα 

με το θεώρημα του δυισμού, τα διανύσματα 𝛘𝐤 και 𝐰𝐤 πρέπει να είναι βέλτιστα για τα 

δύο προβλήματα. Όμως επειδή το 𝛘𝐤 είναι εσωτερικό σημείο του εφικτού συνόλου άρα 
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αυτό δεν μπορεί να συμβεί. θα πρέπει να ισχυεί 𝐝𝐭𝐝 = 1 αντί 𝐝𝐭𝐝 ≤ 1 που υποθέσαμε 

στην αρχή . 

Καταλήγουμε ότι: 

 

1

4μ2
𝐜𝐭𝐏𝐜 = 1 

 

όπου 𝐏  είναι ο πίνακας προβολής, 𝐏 = 𝐈 − 𝐀𝐭(𝐀𝐀𝐭)−𝟏𝐀  , ο οποίος απεικονίζει κάθε 

διάνυσμα στο μηδενοχώρο του Α και είναι συμμετρικός (PP=P).  

 

Από όσα έχουμε δει καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για να βρούμε την κατεύθυνση 

που μας δίνει την ποιο απότομη εφικτή αύξηση το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να 

προβάλουμε το c στο μηδενοχώρο του Α. Επειδή η προβολή του c μας δίνει τη 

μεγαλύτερη κλίση στο μηδενοχώρο μας  θεωρούμε ως σημείο εφαρμογής του c το σημείο 

𝐱𝐤 . Εάν το 𝐱𝐤 είναι κοντά σε ένα από τα  επίπεδα που ορίζουν οι άξονες, το βήμα που 

μπορούμε να κάνουμε είναι μικρό. Αυτό μας οδηγεί σε μικρή αύξηση της τιμής της 

αντικειμενικής μας συνάρτησης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που προσπάθει να επιλύση ο  

Karmarkar. 

 

Η ιδέα του ήταν να μετασχηματίσουμε την εφικτή περιοχή έτσι ώστε το τρέχον εφικτό 

εσωτερικό σημείο να βρίσκεται στο κέντρο της εφικτής περιοχής . Δηλαδή σκέφτηκε να 

χρησιμοποιήσει μια προβολική αλλαγή κλίμακας (projective scaling ), όπου το 

σημείο 𝐱𝐤 να απεικονίζεται σε πιο κεντρικό σημείο yk. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια 

κίνηση, το νέο εσωτερικό σημείο επανέρχεται στον αρχικό χώρο και η όλη διαδικασία 

επαναλαμβάνεται με το νέο σημείο στο κέντρο. 

 

Η προβολική αλλαγή μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: 

  εκείνη των μεθόδων ομοπαραλληλικής αλλαγής κλίμακας (offine scaling 

methods ) 

  και της προβολικής αλλαγής κλίμακας (projective scaling )  

 

Σημειώνουμε ότι η πρώτη μπορεί να θεωρειθεί ως υποπερίπτωση της δεύτερης. 

 

Πριν προχωρήσουμε θα παρουσιάσουμε την κατηγορία των μεθόδων 

ομοπαραλληλικής αλλαγής κλίμακας (affine scaling methods). Οι μέθοδοι αυτοί είναι 

οι απλούστεροί και προσφέρουν μιας πρώτης τάξεως εισαγωγή στις μεθόδους 
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εσωτερικών σημείων. Οι μέθοδοι ομοπαραλληλικής αλλαγής κλίμακας προτάθηκαν 

αρχικά από τον Dikin, το 1967 και ανακαλύφθηκαν από άλλους πιο πρόσφατα. 

 

4.6 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ KARMARKAR ΜΕ ΟΜΟΠΑΡΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
 

Οι μέθοδοι ομοπαραλληλικής αλλαγής κλίμακας μετασχηματίζουν τον χώρο των 

μεταβλητών x έτσι ώστε κάθε σημείο της ακολουθίας 𝐱𝐤  να απεικονίζεται στη πιο 

κεντρική θέση e.  

Το πιο πάνω επιτυγχάνεται θέτοντας:  

(𝐲)j =
(𝐱)j

(𝐱k)j
↔ (𝐱k)j(𝐲)j   (j = 1,… . , n) 

Όπου στο μετασχηματισμένο χώρο το σημείο αφετηρίας yk  είναι το e. Σε διανυσματική 

μορφή ο αντίστροφος του μετασχηματισμού γράφεται 

 

𝐗 = 𝐗k𝐲, 𝐗𝐤 =

[
 
 
 
 
(𝐱𝐤)1     

 ⋱    
   (𝐱𝐤)j   

   ⋱  
    (𝐱𝐤)n]

 
 
 
 

 

 

Κάτω από αυτή την αλλαγή κλίμακας παίρνουμε το πιο κάτω μετασχηματισμένο 

πρόβλημα: 

 

max      ζ=ct Xky 

με τους περιορισμούς  AXky=b , y ≥0 

 

ο πίνακας προβολής Πk στο νέο μηδενοχώρο, είναι:  

𝚷k = 𝐈 − 𝐗k𝐀
t(𝐀𝐗k

𝟐𝐀𝐭)
−𝟏

𝐀𝐗k 

Άρα από τη πιο πάνω σχέση έχουμε ότι η κατεύθυνση αναζήτησης είναι 𝛅k = 𝚷k𝐗k𝐜.  

Γνωρίζουμε ότι yk =e άρα έχουμε:  

 

𝐲𝑘+1 = 𝐲𝑘 + 𝜎𝜅𝛅𝜅 = 𝐲𝑘 + 𝜎𝜅𝚷κ𝚾κ𝐜 = 𝐞 + 𝜎𝜅𝚷κ𝚾κ𝐜 

 

Επαναφέροντας το σημείο αυτό στο αρχικό σύστημα πριν από τη αλλαγή κλίμακας των 

μεταβλητών, έχουμε:  
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𝚾𝜅+1 = 𝚾𝜅𝐲𝑘+1 = 𝚾𝜅(𝐲𝑘 + 𝜎𝜅𝚷κ𝚾κ𝐜) = 𝐱𝜅 + 𝜎𝜅𝚾𝜅𝚷κ𝚾κ𝐜 

 

Το πιο πάνω μας δείχνει ότι κάναμε ένα βήμα ίσο με Δ𝐱𝐤 = 𝜲κ+1 − 𝚾𝜅 = 𝜎𝜅𝒅𝜅. 

Πολλαπλασιάζοντας τώρα τη σχέση 𝐲𝑘 + 휌𝛅𝜅 = 𝐞 + 휌𝛅𝜅 από τα αριστερά με το πίνακα 

𝚾𝜅, έχουμε: 

 

𝚾𝜅(𝐲𝑘 + 휌𝛅𝜅) = 𝚾𝜅(𝐞 + 휌𝛅𝜅) = 𝐱𝜅 + 휌𝐝𝜅 

 

Όπου πρέπει να ισχύει  ,𝐱𝜅 + 휌𝐝𝜅 ≥ 0. 

Από τα ποιο πάνω προκύπτει ότι: 

 

ρκ = min {−
(𝑿𝒌)𝒋

(𝒅𝒌)𝒋
, (𝒅𝒌)𝒋 < 𝟎} , j = 1,… , n 

 

Κριτήριο τερματισμού της ποιο πάνω μεθόδου είναι: 

 

𝐜′𝐗k+1 − 𝐜𝐭𝐗k

max{1, |𝒄𝒕𝑿𝒌|}
< ε 

 

Αλγόριθμος Ομοπαραλληλικής Κλίμακας των Μεταβλητών 

 

 Βήμα 1: Διαμόρφωσε το διαγώνιο πίνακα 𝐗k, θέτοντας (𝑿k)𝒋𝒋 = (𝑿k)𝒋 (𝑗 =

1,… . . , 𝑛)     

 Βήμα 2: Υπολόγισε τον πίνακα προβολής  

𝚷k = 𝐈 − 𝐗k𝐀
t(𝐀𝐗k

𝟐𝐀𝐭)
−𝟏

𝐀𝐗k  ,το διάνυσμα 𝛅k = 𝚷k𝐗k𝐜  και το διάνυσμα 𝐝𝜅 =

𝚾k𝛅k 

 Βήμα 3: θέσε  

ρκ = min {−
(𝑿𝒌)𝒋

(𝒅𝒌)𝒋
, (𝒅𝒌)𝒋 < 𝟎} , j = 1,… , n  

 Βήμα 4: βρες τη μετατόπιση Δ𝐱𝐤 , από τη σχέση Δ𝐱𝐤 = 𝜎𝜅𝒅𝜅,όπου 𝜎𝜅 =

𝛼𝜅휌𝜅 , 𝛼𝜅 ∈ (0,1) 

 Βήμα 5: θέσε 𝜲κ+1 = 𝚾𝜅 + 𝐷𝚾𝜅 

 Βήμα 6: Αν  
𝐜′𝐗k+1−𝐜𝐭𝐗k

max{1,|𝒄𝒕𝑿𝒌|}
< ε  τερμάτισε. Διαφορετικά θέσε 휅 ← 휅 + 1 

Επίστρεψε στο Βήμα 1. 
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4.7  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ KARMARKAR ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ  
 

Ο αλγόριθμος Karmarkar χρησιμοποιεί για την απεικόνιση της τρέχουσας εκτίμησης της 

βέλτιστης λύσης σε ένα πιο <<κεντρικό>> σημείο τον προβολικό 

μετασχηματιμό(projective transformation) 

𝐲 =
𝐗k

−𝟏𝐱

𝐞t𝐗k
−𝟏𝐱

 

όπου 𝐗k είναι ενας διαγώνιος πίνακας με στοιχεία τις συνιστώσες του διανύσματος 𝐱𝜅. 

Ο πιο πάνω μετασχηματισμός γίνεται σε δυο στάδια: 

 Ομοπαραλληλικός μετασχηματισμός ο οποίο απεικονίζει το σημείο x στο σημείο 

𝐗k
−𝟏𝐱. Το σημείο 𝐱𝜅 απεικονίζεται στο σημείο e. 

 Το διάνυσμα 𝐗k
−𝟏𝐱 διαιρείται με το άθροισμα των συνιστωσών του έτσι ώστε 

𝐞t𝒚 = 1.  

Άρα καταλήγουμε ότι το σημείο 𝐱𝜅 απεικονίζεται στο σημείο  

𝐞

𝑛
= [

1

𝑛
……

1

𝑛
… . .

1

𝑛
]
𝑡

 

 

Έχουμε κάποιες προυποθεσεις για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να 

εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο Karmarkar σε κάποιο πρόβλημα Γραμμικού 

Προγραμματισμού. Πρέπει να ισχύουν τα πιο κάτω: 

 

o Τα προβλήματα αυτά είναι της μορφής:  

 

                                         max       z= ctx   (4.7.1) 

Με τους περιορισμούς  Αx=0 , αtx=1,x≥0 

 

o Υπάρχει ένα εφικτό σημείο στο εσωτερικό του εφικτού συνόλου. 

o Η βέλτιστη αντικειμενική τιμή του πιο πάνω προβλήματος είναι μηδέν. 

  

Οποιοδήποτε γενικό πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού μπορεί να μετατραπεί σε 

αυτή τη μορφή με τη χρήση τεχνητών μεταβλητών. Επιπλέον, η ανάλυση υπο αυτές τις 

προυποθέσεις μπορει να επεκταθεί εύκολα σε πολυωνυμική επίλυση του γενικού 

προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού. 

Ο αντίστροφος του μετασχηματισμού είναι:  

𝑥 =
𝑋𝑘𝑦

𝛼𝑡𝑋𝑘𝑦
 



66 
 

Έτσι στο χώρο των μεταβλητών y το πρόβλημα (4.7.1) γράφεται:  

                           𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚   ξ =
𝑐𝑡Xky

𝛼tXky
 (4.7.2) 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜   𝐴𝑋𝑘y=0 , 𝑒𝑡𝑦 = 1, 𝑦 ≥ 0 

 

Σημειώνουμε ότι αν και η αντικειμενική συνάρτηση ξ  είναι μη γραμμική, έχουμε από τις 

ποιο πάνω προυποθέσεις ότι η βέλτιστη τιμής της  αντικειμενικής συνάρτησης είναι ίση 

με το μηδέν. Ως εκ τούτου μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμητή στο 

πρόβλημα, δεδομένου ότι ο παρονομαστής είναι θετικός και φραγμένος μακριά από το 

μηδέν. Αυτό μας οδηγεί στο πιο κάτω πρόβλημα:  

 

   𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 휁 = ctXky 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜   𝐴𝑋𝑘y=0 , 𝑒𝑡𝑦 = 1, 𝑦 ≥ 0 

 

Η κατεύθυνση αναζήτησης στο χώρο των μεταβλητών y είναι: 

 

𝛿𝜅 = (𝛱𝜅 −
1

𝑛
𝑒𝑒𝑡)𝑋𝑘𝑐 = 𝛱𝜅𝛸𝜅𝑐 −

1

𝑛
𝑒(𝑒𝑡𝑋𝑘)𝑐 = 𝛱𝜅𝛸𝜅𝑐 −

𝑐𝑡𝑋𝑘

𝑛
𝑒 

 

Με αφετηρία λοιπόν το σημείο 𝐲𝒌 = 𝒆/n , το οποίο απεικονίζεται η τρέχουσα εκτίμηση 𝐱𝜅 

της βέλτιστης λύσης, πραγματοποιούμε ένα βήμα μήκους 𝜎𝜅 προς την κατεύθυνση του 

διανύσματος 𝛅𝛋 και προσδιορίζουμε το σημείο 𝐲𝛋+𝟏 από τη σχέση: 

yκ+1 =
e

n
+ σκδκ 

Το τελευταίο βήμα κάθε επανάληψης είναι η επαναφορά του σημείου yκ+1 στο χώρο των 

μεταβλητών x με τη βοήθεια της σχέσης:  

𝑥𝜅+1 =
𝑋𝑘𝑦𝜅+1

𝛼𝑡𝑋𝑘𝑦𝜅+1
 

4.8 Ο ΠΡΩΤΕΥΟΝ –ΔΥΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
Ας θεωρήσουμε το πρωτεύον πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού:  

 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚    𝑧 =  𝑐′𝑥 

                         𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜   𝜜𝒙 = 𝒃 (Π) 

                  𝒙 ≥ 𝟎 

και το δυικό του:  
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                     𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚   𝑦 =  𝒃′𝒘 (Δ) 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜   𝑨𝒕𝒘 ≥  𝒄 

 

Μετά την αναγωγή του δυικού σε τυπική μορφή με την βοήθεια των μεταβλητών 

περιθωρίου s, το πρόβλημα γράφεται:  

 

             𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚   𝑦 =  𝒃′𝒘 (Δ) 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜    𝑨𝒕𝒘 – 𝒔 = 𝒄 , 𝒔 ≥ 𝟎 

 

Θεωρούμε τώρα ότι έχουμε 𝐱𝜅 , μια εφικτή λύση του πρωτεύοντος προβλήματος και 

(𝐰k, 𝐬k)  μια εφικτή λύση του δυϊκού του. Αυτές οι λύσεις είναι βέλτιστες αφού 

ικανοποιούν τις συμπληρωματικές συνθήκες χαλαρότητας, οι οποίες είναι: 

 

(𝐀𝐭𝐰k)j > cj => (𝐗k)𝐣 = 0 (j = 1,… , n) 

ή ισοδύναμα  

(𝐗𝐤)𝐣(𝐬𝐤)𝐣 = 0 (j = 1,… , n) 

Ο πρωτεύον-δυϊκός αλγόριθμος εσωτερικού σημείου έχει σαν κεντρική ιδέα τη 

παραγωγή μιας ακολουθίας  {𝐗𝐤, (𝐰𝐤, 𝐬𝐤)} ζευγών λύσεων οι οποίες να κινούνται στο 

εσωτερικό του εφικτού συνόλου του κάθε προβλήματος και να ικανοποιούν σε ολοένα 

και μεγαλύτερο βαθμό τις συμπληρωματικές συνθήκες χαλαρότητας. Συγκεκριμένα, κάθε 

επανάληψη του αλγορίθμου κατασκευάζει διανύσματα  𝐗k(𝛉κ),𝐰𝑘(𝛉κ)και 𝐬𝑘(𝛉κ)  τα 

οποία, για κάποια θετική τιμή της παραμέτρου 𝛉κ ικανοποιούν τις σχέσεις: 

 𝚨𝐱k = 𝐛, 𝐱𝐤 ≥ 𝟎 

 𝚨𝐭𝐰k − 𝐬𝐤 = c, 𝒔𝒌 ≥ 𝟎 

 (𝐱𝐤)𝐣(𝐬𝐤)𝐣 = 𝛉κ (j = 1,… , n) 

 Από επανάληψη σε επανάληψη η τιμή της παραμέτρου 𝛉κ ελαττώνεται, μέχρι 

να επιτύχουμε το καλύτερο βαθμό σύγκλισης. Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 

για κάθε 𝛉κ > 0 , η συνθήκη (𝐱𝐤)𝐣(𝐬𝐤)𝐣 = 𝛉κ  εγγυάται ότι (𝐱𝐤)𝐣 > 0  και (𝐬𝐤)𝐣 > 0, (j =

1,… , n).  Αυτό μας λέει ότι τα σημεία 𝐱k(𝛉κ) και 𝐰𝑘(𝛉κ) παραμένουν στο εσωτερικό του 

εφικτού συνόλου του κάθε προβλήματος. Εισάγοντας τους πιο κάτω διαγώνιους πίνακες:  

 

𝐗𝐤 =

[
 
 
 
 
(𝐱𝐤)1     

 ⋱    
   (𝐱𝐤)j   
   ⋱  
    (𝐱𝐤)n]

 
 
 
 

, 𝐒𝐤 =

[
 
 
 
 
(𝐬𝐤)1     

 ⋱    
   (𝐬𝐤)j   
   ⋱  
    (𝒔)n]
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μπορούμε να θέσουμε τις συμπληρωματικές συνθήκες χαλαρότητας στη διανυσματική 

μορφή: 

𝐱k𝐒k𝐞 = 𝛉κ 𝐞 

Τώρα ας θεωρήσουμε ως τρέχουσες εκτιμήσεις των βέλτιστων λύσεων τις 𝒙𝒌 ≥ 𝟎 και 

𝒔𝒌 ≥ 𝟎, οι οποίες ικανοποιούν τις περισσότερες εξισώσεις 𝚨𝐱k = 𝐛 και 𝚨𝐭𝐰k − 𝐬𝐤 = c ως 

εφικτές λύσεις. Γενικά ο πρωτεύον-δυϊκός αλγόριθμος εσωτερικού σημείου βρίσκει 

μετατοπίσεις  Δ𝐱𝐤, Δ𝐰𝐤 και Δ𝐬𝐤 τέτοιες ώστε τα διανύσματα 𝐱k + Δ𝐱𝐤, 𝐰k + Δ𝐰𝐤 και 𝐬𝑘 +

Δ𝐬𝐤 να ικανοποιούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συμπληρωματικές συνθήκες 

χαλαρότητας. 

Πριν προχωρήσουμε πρέπει να αναφέρουμε ότι τα διανύσματα 𝐱k + Δ𝐱𝐤, 𝐰k + Δ𝐰𝐤 και 

𝐬𝑘 + Δ𝐬𝐤 πρέπει να είναι εφικτά για τα δύο προβλήματα. Πρέπει δηλαδή να ικανοποιούν 

τις σχέσεις:  

 𝐀(𝐱k + Δ𝐱𝐤) = 𝒃 ⇒ 𝐀𝐱𝐤 + 𝐀Δ𝐱𝐤 = 𝒃 ⇒ 𝐀Δ𝐱𝐤 = 𝟎 

 

 𝐀𝐭(𝐰k + Δ𝐰𝐤) − (𝐬𝑘 + Δ𝐬𝐤) = c ⇒ 𝐀𝐭𝐰𝐤 − 𝒔𝒌 + 𝐀𝐭Δ𝐰𝐤 − Δ𝐬𝐤 = c ⇒ 𝐀𝐭Δ𝐰𝐤 −

Δ𝐬𝐤 = 0 

 

Τα πιο πάνω συστήματα είναι γραμμικά ως προς Δ𝐱𝐤, Δ𝐰𝐤 και Δ𝐬𝐤. 

Επιπλέον τα διανύσματα 𝐱k + Δ𝐱𝐤 ,  𝐰k + Δ𝐰𝐤  και 𝐬𝑘 + Δ𝐬𝐤  πρέπει να ικανοποιούν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια και τις συμπληρωματικές συνθήκες χαλαρότητας, δηλαδή τις 

σχέσεις:  

[(𝐱𝒌)𝒋 + (Δ𝐱k)𝐣][ (𝐬𝐤)𝐣 + (Δ𝐬k)𝐣] = 𝛉κ+1 ⇒ [ (𝐬𝐤)𝐣(Δ𝐱k)𝐣 + (𝐱𝐤)𝐣(Δ𝐬k)𝐣 + (Δ𝐱k)𝐣(Δ𝐬k)𝐣]

= 𝛉κ+1 − (𝐗𝐤)𝐣(𝐬𝐤)𝐣, (j = 1,… . , n) 

όπου 𝛉κ+1 < 𝛉κ.  

Από τις πιο πάνω σχέσεις μπορούμε να παραλείψουμε τον όρο (Δ𝐱k)𝐣(Δ𝐬k)𝐣 επειδή οι 

μετατοπίσεις (Δ𝐱k)  και Δ𝐬k  είναι πολύ μικρές και συνεπώς ο όρος (Δ𝐱k)𝐣(Δ𝐬k)𝐣  θα 

πρέπει να είναι ακόμα πιο μικρός. Έτσι έχουμε:  

 

(𝐬𝐤)𝐣(Δ𝐱k)𝐣 + (𝐱𝐤)𝐣(Δ𝐬k)𝐣 = 𝛉κ+1 − (𝐗𝐤)𝐣(𝐬𝐤)𝐣, (j = 1,… . , n) 

 

Και σε διανυσματική μορφή:  

 

(𝐬𝐤)(Δ𝐱k) + (𝐱𝐤)(Δ𝐬k) = 𝛉κ+1𝐞 − 𝐗k𝐒k𝐞  
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Επομένως, ο προσδιορισμός μετατοπίσεων Δ𝐱𝐤, Δ𝐰𝐤 και Δ𝐬𝐤  τέτοιων ώστε τα σημεία  

𝐱k + Δ𝐱𝐤 ,  𝐰k + Δ𝐰𝐤  και 𝐬𝑘 + Δ𝐬𝐤  να ικανοποιούν τις πρωτεύουσες δυϊκές συνθήκες 

ανάγεται στην επίλυση των γραμμικών συστημάτων: 

 

𝐀Δ𝐱k = 0,𝐀𝐭Δ𝐰𝐤 − Δ𝐬𝐤 = 0, 𝐒𝐤Δ𝐱k + 𝐗kΔ𝐬𝐤 = 𝛉κ+1𝐞 − 𝐗k𝐒k𝐞 

 

Από τη δεύτερη των σχέσεων προκύπτει ότι Δ𝐬𝐤 = 𝐀𝐭Δ𝐰𝐤. Αντικαθιστώντας την 

έκφραση αυτή για το Δ𝐬𝐤, στην τρίτη των σχέσεων λαμβάνουμε:  

𝐒𝐤Δ𝐱k + 𝐗k𝚨
𝑡Δ𝐬𝐤 = 𝛉κ+1𝐞 − 𝐗k𝐒k𝐞 

 

Πολλαπλασιάζοντας τη πιο πάνω σχέση από τα αριστερά με τον πίνακα 𝚨𝐒𝐤
−𝟏 

και αναγνωρίζοντας ότι 𝐀Δ𝐱k = 0, έχουμε:  

 

 𝐀Δ𝐱k + 𝚨𝐒𝐤
−𝟏𝐗𝐤𝐀

𝐭Δ𝐰𝐤 = 𝐀𝐒𝐤
−𝟏(𝛉κ+1𝐞 − 𝐗k𝐒k𝐞) ⇒  

 

⇒ 𝐀𝐒𝐤
−𝟏𝐗𝐤𝐀

𝐭Δ𝐰𝐤 = 𝐀𝐒𝐤
−𝟏(𝛉κ+1𝐞 − 𝐗k𝐒k𝐞) 

 

Ορίζοντας τώρα το διαγώνιο πίνακα 𝐃𝐤 και το διάνυσμα 𝛎κ(𝛉κ+1), όπου: 

 

 𝐃𝐤 = 𝐒𝐤
−𝟏𝐗𝐤 , 𝛎κ(𝛉κ+1) =  𝛉κ+1𝐞 − 𝐗k𝐒k𝐞 

 

 Προκύπτει: 

(𝐀𝐃𝐤𝐀
𝐭)Δ𝐰𝐤 = 𝐀𝐒𝐤

−𝟏𝛎κ(𝛉κ+1) ⇒ Δ𝐰𝐤 = (𝐀𝐃𝐤𝐀
𝐭)−𝟏𝐀𝐒𝐤

−𝟏𝛎κ(𝛉κ+1)  

Δ𝐬𝐤 = 𝑨𝒕Δ𝐰𝐤 ⇒ Δ𝐬𝐤 = 𝑨𝒕(𝐀𝐃𝐤𝐀
𝐭)−𝟏𝑨𝐒𝐤

−𝟏𝛎κ(𝛉κ+1) 

𝐒𝐤Δ𝐱k + 𝐗kΔ𝐬𝐤 = 𝛎κ(𝛉κ+1) ⇒ Δ𝐱k = 𝐒𝐤
−𝟏𝛎κ(𝛉κ+1) − 𝐒𝐤

−𝟏𝐗kΔ𝐬𝐤 ⇒ 

 Δ𝐱k = 𝐒𝐤
−𝟏𝛎κ(𝛉κ+1) − 𝐃𝐤Δ𝐬𝐤 

Αν η παράμετρος θ από επανάληψη σε επανάληψη ενημερώνεται σύμφωνα με τη σχέση 

𝛉κ+1 = 𝛼𝛉𝜅 , 0 < α < 1  τότε κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις για τον 

πολλαπλασιαστικό συντελεστή α ο αλγόριθμος συγκλίνει σε χρόνο πολυωνυμικό. 

Θέτοντας 𝛼 = 1 −
3.5

√𝑛
, ο αλγόριθμος βρίσκει τη βέλτιστη λύση μετά από 𝛰(√𝑛𝐿) το πολύ 

επαναλήψεις. Αυτό αποδείχθηκε από τους Monteiro και Adler (1989),στους οποίους 

οφείλεται ο αλγόριθμος που περιγράψαμε πιο πάνω. Στην πράξη όμως η συγκεκριμένη 

τιμή του α δεν επιτρέπει τη γρήγορη μείωση της παραμέτρου θ και, έτσι, ο αλγόριθμος 

χρειάζεται πολλές επαναλήψεις μέχρις ότου φθάσει σε μια τόσο μικρή τιμή  για το θ ώστε 
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η διαφορά της τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης του πρωτεύοντος από την τιμή της 

αντικειμενικής συνάρτησης του δυϊκού του να είναι πολύ κοντά στο μηδέν.  

Έτσι για να έχουμε έναν πρακτικά πιο αποτελεσματικό αλγόριθμο, θα πρέπει να 

μειώνουμε ταχύτερα την τιμή της παραμέτρου θ. Αυτή η μείωση όμως θα έχει ως 

αποτέλεσμα οι νέες εκτιμήσεις των βέλτιστων λύσεων να μην είναι γνήσια θετικές. Έτσι 

θέτουμε τις πιο κάτω σχέσεις :  

   

𝐱k+1(𝛉κ+1) = 𝐱k + 𝛔κΔ𝐱k ,  

𝐰k+1(𝛉κ+1) = 𝐰k + 𝛔κΔ𝐰k,          

 𝐬k+1(𝛉κ+1) = 𝐬k + 𝛔κΔ𝐬k 

 

Επιλέγοντας το μήκος του βήματος 𝛔κ έτσι ώστε 𝐱k+1 > 0 και 𝐬k+1 > 0. 
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5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σχεδόν αμέσως μόλις αναπτύχθηκε, η μέθοδος simplex ελέγχθηκε για το πόσο καλά 

λειτουργούσε. Αυτές οι πρώτες δοκιμές έδειξαν ότι ήταν μια αποτελεσματική μέθοδος 

(τουλάχιστον στα παραδείγματα που δοκιμάστηκε), και αυτό το συμπέρασμα 

επιβεβαιώθηκε από πολλαπλές  πρακτικές  εφαρμογές της μεθόδου σε όλο και 

μεγαλύτερα και πιο εξελιγμένα μοντέλα. 

Αυτή η ενθαρρυντική εμπειρίας δεν υποστηρίχθηκε από ανάλογα θεωρητικά 

αποτελέσματα σχετικά με τη συμπεριφορά της μεθόδου simplex, παρά τη σημαντική 

προσπάθεια για την εξεύρεση αυτών των αποτελεσμάτων. Αυτό εγείρει μια σειρά από 

ερωτήματα. H μέθοδος simplex εγγυάται ότι δουλεύει καλά σε όλα τα μη εκφυλισμένα 

προβλήματα; Υπάρχουν τάξεις προβλημάτων για τα οποία η simplex μέθοδος δεν είναι 

αποδοτική; Είναι η μέθοδος simplex η πιο αποτελεσματική μέθοδος για γραμμικό 

προγραμματισμό; Αυτές οι ερωτήσεις απαντήθηκαν (τουλάχιστον εν μέρει) στη δεκαετία 

του 1970 και 1980. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε μια σύντομη επισκόπηση των 

αποτελεσμάτων αυτών. 

Πρώτον, θα συζητήσουμε τα μέτρα της απόδοσης των αλγορίθμων. Στη συνέχεια θα 

συζητήσουμε την υπολογιστική αποδοτικότητα της μεθόδου simplex. Δείχνουμε ότι για 

ορισμένα ειδικά δομημένα προβλήματα ο αριθμός των επαναλήψεων που απαιτείται από 

τη μέθοδο simplex αυξάνεται εκθετικά με το μέγεθος του προβλήματος. Ο simplex στην 

χειρότερη του περίπτωση είναι ανεπαρκής για την αποδοτική επίλυση του προβλήματος. 

Το αποτέλεσμα αυτό ώθησε τους ερευνητές να αναζητήσουν «πολυωνυμικούς 

αλγόριθμους» για τους οποίους η υπολογιστική πολυπλοκότητα, ακόμα και στη 

χειρότερη περίπτωση, μεγαλώνει μόνο πολυωνυμικά με το μέγεθος του προβλήματος. 

Περιγράφουμε τη μέθοδο ελλειψοειδούς, η πρώτη μέθοδος για γραμμικό 

προγραμματισμό που αποδείχθηκε ότι είναι πολυωνυμική. Αυτή η ανακάλυψη, το 1979, 

έγινε δεκτή με μεγάλες φανφάρες και αισιοδοξία, σύντομα ακολουθήθηκε από εξίσου 

μεγάλη απογοήτευση. Η μέθοδος, ενώ είναι αποτελεσματική στη θεωρία, είναι 

αναποτελεσματική στην πράξη, με την απόδοσή του συχνά να συμπίπτει με το όριο της 

χειρότερης περίπτωσης. Αυτά τα αποθαρρυντικά αποτελέσματα οδήγησε ορισμένους 

ερευνητές να εστιάσουν στην μέση περίπτωση και όχι στην απόδοση της χειρότερης 

περίπτωσης. Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου αυτού, παρουσιάζουμε τα 
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αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, που δείχνουν ότι, 

βάση της απόδοσης της μέσης περίπτωσης, η μέθοδος simplex είναι αποδοτική. 

Ο αλγόριθμος simplex παραμένει η πρωτοπόρα μέθοδος για το γραμμικό 

προγραμματισμό μέχρι το 1984, όταν Karmarkar πρότεινε μια νέα μέθοδο για 

πολυωνυμικό γραμμικό προγραμματισμό, που έδειξε ελπιδοφόρα υπολογιστικά 

αποτελέσματα. Ο αλγόριθμος Karmarkar πυροδότησε έρευνα σε μια νέα κατηγορία των 

μεθόδων που ονομάζονται μέθοδοι εσωτερικού σημείου, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

έχουν καλές θεωρητικές ιδιότητες και επίσης ανταγωνίζονται υπολογιστικά με τη μέθοδο 

simplex. Αυτές οι μέθοδοι αποτελούν το αντικείμενο του επόμενου κεφάλαιού. 

5.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ  

Ο σκοπός της υπολογιστικής πολυπλοκότητας είναι να προσδιοριστεί ο αριθμός των 

αριθμητικών ή άλλων υπολογιστικών πράξεων που απαιτούνται για την επίλυση ενός 

συγκεκριμένου προβλήματος χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο.  

Θα αναφερόμαστε σε αυτό ως το κόστος της επίλυσης ενός προβλήματος. Για 

παράδειγμα, ποιο είναι το κόστος της επίλυσης αντιστρέψιμου συστήματος 𝑛 γραμμικών 

εξισώσεων, χρησιμοποιώντας απαλοιφή Gauss με μερική οδήγηση. Σε αυτό το 

κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε κυρίως με το κόστος της επίλυσης ενός προβλήματος 

γραμμικού προγραμματισμού. 

Το κόστος ενός αλγορίθμου μπορεί να μετρηθεί με διάφορους τρόπους. Ένα μέτρο είναι 

το κόστος «χειρότερης περίπτωσης»: αν κάποιο διαβολικό πρόσωπο επιλέξει ένα 

παράδειγμα, έτσι ώστε ο αλγόριθμος να έχει τη χειρότερη δυνατή απόδοση, πόσες 

πράξεις  θα απαιτήσει ο αλγόριθμος για την επίλυση του προβλήματος. Για αλγόριθμους  

όπως η απαλοιφή Gauss που εφαρμόζεται σε πυκνούς πίνακες, η χειρότερη περίπτωση 

συμπεριφοράς  είναι επίσης η τυπική συμπεριφορά, έτσι αυτό είναι μια χρήσιμη μετρική 

κόστους. 

Ένα άλλο μέτρο είναι η συμπεριφορά της «μέσης  περίπτωσης» ενός αλγορίθμου, 

δηλαδή, ο αριθμός των αριθμητικών πράξεων που απαιτείται όταν ο αλγόριθμος 

εφαρμόζεται σε ένα «μέσο» πρόβλημα. Η μέθοδος simplex έχει κακή χειρότερη 

περίπτωση αλλά καλή μέση  περίπτωση. Στην πράξη, η ανάλυση χειρότερης 

περίπτωσης δεν αντανακλά την παρατηρούμενη απόδοση της μεθόδου simplex, έτσι 

είναι πιο εύλογο να εξετάζεται η απόδοση της μέσης περίπτωσης. Ωστόσο, είναι συχνά 

πιο δύσκολη η ανάλυση της συμπεριφοράς της μέσης  περίπτωσης  ενός αλγορίθμου 

από την συμπεριφορά της χειρότερης  περίπτωσης. Μια δυσκολία είναι ο ορισμός του 
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«μέσου» προβλήματος. Για παράδειγμα, τα περισσότερα μεγάλα γραμμικά 

προγράμματα που προκύπτουν σε εφαρμογές έχουν αραιά μητρώα περιορισμών, αλλά 

δημιουργούνται τυχαία μητρώα που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι πυκνά. Επίσης, 

εφαρμοσμένα προβλήματα είναι συχνά εκφυλισμένα, ενώ τυχαία προβλήματα, με 

πιθανότητα ένα, είναι μη εκφυλισμένα. Διαφωνίες σχετικά με τον ορισμό του «μέσου» 

προβλήματος μπορεί να εγείρει αμφιβολίες για τη δυνατότητα εφαρμογής των 

αντίστοιχων εκτιμήσεων της απόδοσης μέσης περίπτωσης 

Υπάρχουν και άλλες αποφάσεις που πρέπει να γίνουν για τον καθορισμό του κόστους 

ενός αλγορίθμου, για παράδειγμα τον ορισμό τι είναι μια «πράξη». Εμείς την ορίζουμε 

συνήθως να είναι μια αριθμητική πράξη που εφαρμόστηκε σε δύο πραγματικούς 

αριθμούς, όπως πρόσθεση ή πολλαπλασιασμό. 

Αριθμητικές πράξεις δεν είναι οι μόνες πράξεις που θα μπορούσαν να μετρηθούν. 

Υπάρχουν εργασίες που συνδέονται με την ανάκτηση ενός αριθμού από τη μνήμη, την 

αποθήκευση ενός αποτελέσματος στη μνήμη, και την εκτύπωση της λύση ενός 

προβλήματος. Αυτά θα μπορούσαν επίσης να συμπεριληφθούν ως μέρος του κόστους 

ενός αλγόριθμου. Το ποσό της αποθήκευσης που απαιτείται από έναν αλγόριθμο θα 

μπορούσε επίσης να μετρηθεί, αν και αυτό θα είναι σημαντικό μόνον αν ο αλγόριθμος 

απαιτεί ενδιάμεση αποθήκευση πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που χρησιμοποιείται για 

την αποθήκευση των δεδομένων του προβλήματος. 

Υπολογιστικές υλοποιήσεις της μεθόδου simplex είναι σχεδόν πάντα 

προγραμματισμένες να χρησιμοποιούν «πραγματική» αριθμητική, που σημαίνει ότι οι 

υπολογισμοί γίνονται σε αριθμούς κινητής υποδιαστολής με ένα σταθερό αριθμό 

ψηφίων. Για τους αλγόριθμους που συζητάμε, ο αριθμός των πράξεων που απαιτούνται 

για μεταφορές από τη μνήμη είτε είναι ανάλογος ή πολύ μικρότερος από τον αριθμό των 

αριθμητικών πράξεων, έτσι ώστε αυτές οι βοηθητικές πράξεις αγνοούνται. Τέλος, οι 

αλγόριθμοι που συζητούνται εδώ έχουν το κόστος αποθήκευσης ανάλογο με το μέγεθος 

των δεδομένων του προβλήματος. Ως αποτέλεσμα, κατά την εκτίμηση του κόστους ενός 

αλγορίθμου θα μετρηθούν μόνο οι αριθμητικές πράξεις. Για παράδειγμα, το κόστος της 

εφαρμογής του Gauss σε ένα σύστημα 𝑛  γραμμικών εξισώσεων είναι περίπου 

2

3
𝑛3 αριθμητικές πράξεις. 

Κατά τη σύγκριση αλγορίθμων, είναι κοινό να συγκρίνεται μόνο η «τάξη μεγέθους» του 

κόστος των αλγορίθμων. Για παράδειγμα, απαλοιφή Gauss θα κόστιζε 𝑂(𝑛3) 

αριθμητικές πράξεις, αγνοώντας τη σταθερά 
2

3
. Αν πούμε ότι το κόστος ενός αλγορίθμου 

είναι 𝑂(𝑓(𝐿)), εννοούμε ότι για αρκετά μεγάλο 𝐿. 
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𝛼휌휄휃휇ό𝜍 𝜏𝜔휈 𝛼휌휄휃휇휂𝜏휄휅ώ휈 휋휌ά휉휀𝜔휈 ≤  𝐶𝑓(𝐿), 

όπου 𝐶 είναι κάποια θετική σταθερά, το 𝐿 είναι το μήκος των δεδομένων εισόδου για το 

πρόβλημα, και 𝑓 είναι κάποια λειτουργία.  

Τι εννοούμε με τον όρο «το μήκος των δεδομένων εισόδου» για ένα πρόβλημα; Στην 

περίπτωση ενός γραμμικού προγράμματος, θα θεωρήσουμε ότι είναι ο αριθμός των 

διάδικών ψηφίων που απαιτούνται για την αποθήκευση όλων των δεδομένων για το 

πρόβλημα. Αυτό θα περιλαμβάνει τον αριθμό των μεταβλητών 𝑛, ο αριθμός των γενικών 

περιορισμών 𝑚 , και τους συντελεστές του πίνακα 𝐴  και τα διανύσματα 𝑏  και 𝑐 . Θα 

υποθέσουμε ότι οι αριθμοί αυτοί είναι όλοι ακέραιοι, έτσι: 

 

Ο αριθμός 𝐿 είναι μια χονδροειδής μέτρο του μεγέθους του προβλήματος. Σε πολλές 

περιπτώσεις μπορεί να είναι πιο βολικό να χρησιμοποιηθεί ένα διαφορετικό μέτρο, όπως 

ο αριθμός των μεταβλητών. Για παράδειγμα, ορισμένοι από τους αλγόριθμους για 

γραμμικό προγραμματισμό που συζητάμε έχουν κόστος που είναι 𝑂(𝑛3𝐿) στη χειρότερη 

περίπτωση. Δεδομένου ότι 𝑛 < 𝐿 , θα μπορούσαμε να είχαμε γράψει ότι το κόστος ήταν 

𝑂(𝐿4), αλλά είναι σύνηθες να χρησιμοποιούν μια πιο ακριβής εκτίμηση του κόστους, όταν 

αυτό είναι διαθέσιμο. 

Γίνεται διαχωρισμός μεταξύ «πολυωνυμικών» και «εκθετικών» αλγορίθμων. Ένας  

πολυωνυμικός  έχει κόστος που είναι 𝑂(𝑓(𝐿)) στη χειρότερη περίπτωση, όπου 𝑓(𝐿) είναι 

ένα πολυώνυμο του 𝐿. Ένας  εκθετικός αλγόριθμος έχει κόστος που αυξάνεται εκθετικά 

με 𝐿  στη χειρότερη περίπτωση. Για παράδειγμα, ένας εκθετικός  αλγόριθμος θα 

μπορούσε να έχει κόστος ανάλογο προς 2𝐿. To εκθετικό κόστος αυξάνεται πολύ πιο 

γρήγορα απ’ ότι το πολυωνυμικό κόστος, ως αποτέλεσμα οι εκθετικοί αλγόριθμοι συχνά 

θεωρούνται ως μη αποδεκτοί για μεγάλα προβλήματα. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες 

αλγορίθμων, μεταξύ πολυωνυμικών και εκθετικών (με κόστος ανάλογο, ας πούμε, 𝐿ln (𝐿)) 

και πέρα από εκθετική (με κόστος ανάλογο με, ας πούμε, L!). 

5.3 WORST-CASE ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SIMPLEX 

Από τότε που εφευρέθηκε η μέθοδος simplex έχει θεωρηθεί μια επιτυχημένη μέθοδος 

για γραμμικό προγραμματισμό. Το 1953 ένα έγγραφο από τον Hoffman et al. σύγκρινε 

τη μέθοδο simplex με πολλούς άλλους αλγορίθμους και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
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ήταν πολύ πιο γρήγορος, ακόμα κι αν οι άλλοι ήταν καλύτερα προσαρμοσμένοι στους 

διαθέσιμους υπολογιστές εκείνη την εποχή. 

Έχει παρατηρηθεί ότι ο αριθμός των επαναλήψεων που απαιτείται από τη μέθοδο 

simplex για να βρει τη βέλτιστη λύση είναι συχνά ένα μικρό πολλαπλάσιο του αριθμού 

των γενικών περιορισμών. Αυτό είναι αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι ένα πρόβλημα με 𝑛 

μεταβλητές και 𝑚 περιορισμούς θα μπορούσε να έχει έως και 

(
𝑛

𝑚
) 

βασικές λύσεις (βέβαια, πολλές  από αυτές  είναι πιθανό να είναι ανέφικτές ). Υπήρχε 

πάντα η πιθανότητα ότι η μέθοδος simplex μπορεί να εξετάσει όλες αυτές τις βάσεις πριν 

από την εξεύρεση της βέλτιστης βάσης, αλλά μέχρι τη δεκαετία του 1970 κανείς δεν ήταν 

σε θέση να παρουσιάζει μια σειρά από γραμμικά προγράμματα (με έναν αυθαίρετο 

αριθμό μεταβλητών), όπου η μέθοδος simplex πήρε  πολλές επαναλήψεις για να βρει 

μια λύση. 

Εάν ο αριθμός των επαναλήψεων simplex ήταν ανάλογος  με 𝑚, τότε η μέθοδος 

simplex θα ήταν ένας  πολυωνυμικός  αλγόριθμος. Όλες οι πράξεις σε μια επανάληψη 

του simplex είναι υπολογισμοί απλών μητρώων και διανυσμάτων, με συνολικό κόστος 

𝑂(𝑚𝑛) αριθμητικές πράξεις. Η περιοδική επανα-παραγοντοποίηση της μήτρας βάσεων 

κοστίζει 𝑂(𝑚3) αριθμητικές πράξεις. Έτσι, το κόστος μιας επανάληψης simplex μπορεί 

να είναι μέχρι και 𝑂(𝑚3 + 𝑛𝑚) πράξεις, και εφόσον 𝑂(𝑚) επαναλήψεις που εκτελούνται, 

το συνολικό κόστος της μεθόδου simplex είναι 𝑂(𝑚4 + 𝑛𝑚2) αριθμητικές πράξεις. Από 

την άλλη πλευρά, αν απαιτούνταν  (𝑛
𝑚
)  επαναλήψεις, τότε η μέθοδος simplex θα ήταν 

ένας εκθετικός αλγόριθμος . 

Σε περίπτωση που έχει προταθεί μια δοκιμαστική βάση για ένα γραμμικό 

πρόγραμμα, είναι δυνατόν να ελεγχθεί αν είναι βέλτιστη σε πολυωνυμικό χρόνο. Ο 

έλεγχος βελτιστότητας της simplex ένας τρόπος να γίνει είναι με τη συμμετοχή του 

μειωμένου κόστους. Το μειωμένο κόστος μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας 

𝑂(𝑚3 + 𝑛𝑚) αριθμητικές πράξεις.  

Μαζί με αυτές τις  παρατηρήσεις δείχνουμε ότι η μέθοδος simplex μπορεί να είναι 

ένας  πολυώνυμικός  αλγόριθμος (αν ο αριθμός των επαναλήψεων ήταν πάντοτε 𝑂(𝑚)) 

ή ένας εκθετικός  αλγόριθμος   (εάν ο αριθμός των επαναλήψεων ήταν μερικές φορές 

(𝑛
𝑚
)  , Αλλά σε κάθε περίπτωση μια λύση μπορεί να επαληθευτεί σε πολυωνυμικό χρόνο. 

Όλα αυτά τα γεγονότα ήταν γνωστά στις αρχές του 1970. 
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Το 1972 ένα έγγραφο από Klee και Minty έδειξαν ότι υπάρχουν προβλήματα 

αυθαίρετου μεγέθους που προκαλούν τη μέθοδος simplex να εξετάσει κάθε δυνατή βάση 

και, επομένως, έδειξαν ότι η μέθοδος simplex είναι ένας  εκθετικός  αλγόριθμος στη 

χειρότερη περίπτωση. 

Από το παράδειγμα του Klee και Minty  αναδείχθηκαν κάποια ζητήματα. Για 

παράδειγμα, πόσο κοινό είναι γραμμικά προγράμματα που απαιτούν εκθετικά πολλές 

simplex επαναλήψεις; Πώς αποδίδει η μέθοδος simplex στα «μέσα» προβλήματα; 

Υπάρχουν αλγόριθμοι για γραμμικό προγραμματισμό που απαιτούν μόνο πολυωνυμικό 

αριθμό πράξεων, ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση; Αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν 

στις υπόλοιπες ενότητες αυτού του κεφαλαίου. 

5.4 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ELLIPSOID 

Το 1979 η Σοβιετική μαθηματικός Leonid G. Khachiyan έλυσε ένα από αυτά τα 

ερωτήματα με την δημιουργία ενός πολυωνυμικού αλγορίθμου για γραμμικό 

προγραμματισμό. Η ανακάλυψή του έχει  λάβει μεγάλης  προσοχής, με την ελπίδα ότι ο 

αλγόριθμος αυτός θα μπορούσε να είναι δραματικά πιο αποτελεσματική μέθοδος για το 

γραμμικό προγραμματισμό. Άρθρα σύντομα εμφανίστηκαν στις New York Times και 

άλλες δημοσιεύσεις γενικού ενδιαφέροντος, μια ένδειξη της τεράστιας πρακτικής 

σημασίας του γραμμικού προγραμματισμού. 

Μέθοδος Khachiyan, η οποία βασίζεται σε ένα πιο γενικό αλγόριθμο για κυρτό 

προγραμματισμό και τώρα ονομάζεται ελλειψοειδές μέθοδος, έχει σχεδιαστεί για να βρεί 

ένα σημείο που ικανοποιεί αυστηρά ένα σύστημα γραμμικών ανισοτήτων. Δηλαδή, 

προσπαθεί να βρει ένα σημείο 𝑥 τέτοιο ώστε : 

𝛢𝑥 < 𝑏 

Οποιοδήποτε πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού μπορεί να μετατραπεί σε ένα 

πρόβλημα αυτού του τύπου, όπως θα δείξουμε τώρα. Ας υποθέσουμε ότι μας δίνεται 

ένα γραμμικό πρόγραμμα σε κανονική μορφή 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒       𝑧 = 𝑐𝑇𝑥 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜   𝐴𝑥 ≥ 𝑏,   𝑥 ≥  0 

μαζί με το δυικό του πρόγραμμα 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒       𝑤 = 𝑏𝑇𝑦 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜   𝐴𝑇𝑦 ≤ 𝑐,   𝑦 ≥  0 
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Με τη θεωρία της δυαδικότητας, στις βέλτιστες λύσεις των δύο προβλημάτων οι δύο 

αντικειμενικές αξίες θα είναι ίσες, και θα πρέπει να πληρούνται οι περιορισμοί στα δύο 

προβλήματα: 

𝑐𝑇 − 𝑏𝑇𝑦 = 0 

𝐴𝑥 ≥ 𝑏 

𝐴𝑇𝑦 ≤ 𝑐 

𝑥 ≥ 0 

𝑦 ≥ 0 

Από ασθενές δυαδικότητα, ένα ζευγάρι των εφικτών σημείων ικανοποιεί 𝑏𝑇𝑦 ≤ 𝑐𝑇𝑥, 

έτσι ώστε αυτές οι συνθήκες είναι ισοδύναμες με ένα σύστημα γραμμικών ανισοτήτων 

της μορφής �̂�𝑥 ≤ �̂�, 

�̂� =  

(

 
 

𝑐𝑇 −𝑏𝑇

−𝐴 0
0 𝐴𝑇

−𝐼 0
0 −𝐼 )

 
 

, 𝑥 =  (
𝑥
𝑦) , 𝑎𝑛𝑑 �̂� =

(

 
 

0
−𝑏
𝑐
0
0 )

 
 

. 

Λόγω αυτής της ισοδυναμίας, θα υποθέσουμε ότι στο υπόλοιπο αυτής της ενότητας θα 

επιλύουμε ένα σύστημα γραμμικών ανισοτήτων 𝐴𝑥 ≤ 𝑏, όπου το 𝛢 είναι ένας 𝑚 × 𝑛 

πίνακας. Ας υποθέσουμε ότι όλες οι εγγραφές στο 𝛢 και 𝑏 είναι ακέραιοι, και ότι 𝐿 είναι 

το μήκος των δεδομένων εισόδου για το σύστημα 𝐴𝑥 ≤  𝑏: 

𝐿 = ∑⌈log2(|𝑎𝑖,𝑗| + 1)⌉ + ∑⌈log2(|𝑏𝑖| + 1)⌉

𝑖

+ ⌈log2(𝑛)⌉

𝑖,𝑗

+ ⌈log2(𝑚)⌉ + (𝑛𝑚 + 𝑚), 

όπου 𝑛 είναι ο αριθμός των μεταβλητών και 𝑚 είναι ο αριθμός των ανισοτήτων.  Έστω 

𝑒 = (1, . . . , 1)𝛵. Μπορεί να δειχθεί ότι εάν το σύστημα 

𝐴𝑥 < 𝑏 + 2−𝐿𝑒 

έχει μια λύση, τότε το σύστημα 𝐴𝑥 ≤  𝑏 έχει μια λύση (Gács και Lovász (1981)). Αυτοί οι 

μετασχηματισμοί μας επιτρέπουν να λύσουμε ένα πρόβλημα γραμμικού 

προγραμματισμού επιλύοντας ένα σύστημα αυστηρών γραμμικών ανισοτήτων. 

Πριν δώσουμε μια ακριβή περιγραφή της  ελλειψοειδούς μεθόδου, θα την 

περιγράψουμε διαισθητικά. Μια  ελλειψοειδής είναι η γενική μορφή της έλλειψης σε 

μεγαλύτερες διαστάσεις. Σε χώρο 휂-διαστάσεων, μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των 

σημείων: 

{𝑥: (𝑥 − �̅�)𝑇𝑀−1(𝑥 − �̅�) ≤ 1} 
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όπου το διάνυσμα �̅�  μεγέθους 𝑛  είναι το «κέντρο» της ελλειψοειδής και το θετικά 

ορισμένο μυτρώω  𝛭 με διαστάσεις 𝑛 × 𝑛 ορίζουν το σχήμα της ελλειψοειδής. 

Η ελλειψοειδές μέθοδος ξεκινά με την επιλογή ενός ελλειψοειδούς με επίκεντρο 

την αρχή των αξόνων (�̅� = 𝑥0 = 0) που περιέχει μέρος της εφικτής περιοχής. 

𝑆 = {𝑥: 𝐴𝑥 < 𝑏} 

Η πρώτη ελλειψοειδές ορίζεται από μία θετική καθορισμένη μήτρα 𝛭0 η οποία 

είναι ένα πολλαπλάσιο της ταυτοτικής μήτρας. Είναι επιθυμητό να επιλέξετε 𝛭0, έτσι 

ώστε η αρχική ελλειψοειδές να είναι όσο το δυνατόν μικρή, δεδομένου ότι αυτό θα 

μειώσει τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτείται από τη μέθοδο. Σε περίπτωση 

απουσίας άλλων πληροφοριών, είναι δυνατό να επιλέξετε 𝛭0 = 2𝐿𝐼, μια επιλογή η οποία 

ορίζει ένα ελλειψοειδές αρκετά μεγάλη ώστε να περιέχει μέρος της εφικτής περιοχής, αν 

αυτή η περιοχή δεν είναι άδεια. Αυτός  είναι ένας απλός τρόπος για να προετοιμαστεί η 

μέθοδος. Θα ήταν δυνατό να αρχίσει με οποιοδήποτε ελλειψοειδές που περιέχει κάποιο 

μέρος 𝑆 ̅της εφικτής περιοχής. 

Στην 𝑘 th επανάληψη, η μέθοδος ελέγχει πρώτα αν το κέντρο �̅� =  𝑥𝑘  της 

τρέχουσας ελλειψοειδούς είναι εφικτό:  

𝐴𝑥𝑘  < 𝑏. 

Εάν ναι, η μέθοδος τερματίζει με 𝑥𝑘 ως λύση. Αν όχι, τότε τουλάχιστον ένας από τους 

περιορισμούς παραβιάζεται. Ένας από τους παραβιασμένους περιορισμούς 

χρησιμοποιείται για να καθοριστεί ένα μικρότερο ελλειψοειδές με κέντρο 𝑥𝑘+1 και μήτρα 

𝑀𝑘+1   που περιέχει επίσης το τμήμα 𝑆  ̅̅ ̅ της εφικτής περιοχής. Τότε η μέθοδος 

επαναλαμβάνεται. 

Σε κάθε επανάληψη το μέγεθος του ελλειψοειδούς συρρικνώνεται κατά ένα 

σταθερό παράγοντα. Επειδή τα στοιχεία για το πρόβλημα είναι όλα ακέραιοι αριθμοί, 

είναι δυνατόν να δείξουμε ότι, τελικά, είτε μια λύση έχει βρεθεί ή το ελλειψοειδές είναι 

τόσο μικρό ώστε η εφικτή περιοχή να είναι κενή. ( Κάθε ελλειψοειδές στην ακολουθία 

περιέχει το ίδιο τμήμα  𝑆  ̅̅ ̅   της εφικτής περιοχής που περιέχονται από το αρχικό 

ελλειψοειδές. Είναι δυνατόν να δείξουμε ότι αν η εφικτή περιοχή είναι κενή, τότε υπάρχει 

ένα κάτω φράγμα για τον όγκο των 𝑆  ̅̅ ̅ . Τελικά ο όγκος του ελλειψοειδούς θα είναι 

μικρότερος από αυτό το κατώτερο όριο, πράγμα που σημαίνει ότι η εφικτή περιοχή 

πρέπει να ήταν κενή.) 
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Εδώ λοιπόν είναι ο αλγόριθμος για την εξεύρεση μιας λύσης για Ax <Β, όπου Α 

είναι ένας 𝑚 × 𝑛 πίνακας, και το 𝐿 είναι το μήκος των δεδομένων εισόδου. 

Ελλειψοειδής Μέθοδος 

1. Ορίστε 𝜒0 = 0,𝛭𝜊 = 2𝐿𝐼. 

2. Για 𝑘 = 0,1,… 

i. Εάν 𝑥𝑘 < 𝑏 σταμάτα.(ένα εφικτό σημείο 𝑥𝑘 έχει βρεθεί) 

ii. Εάν 𝑘 > 6(𝑛 + 1)2𝐿 σταμάτα.(η εφικτή περιοχή είναι κενή) 

iii. Σε  αντίθετη περίπτωση, βρες οποιαδήποτε ανισότητα έτσι ώστε 

𝑎𝑖
𝑇𝑥𝑘 ≥ 𝑏𝑖. Στη συνέχεια ορίστε  

𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 −
1

𝑛 + 1

𝑀𝑘𝑎𝑖

√𝑎𝑖
𝑇𝑀𝑘𝑎𝑖

 

𝑀𝑘+1 =
(𝑛2)

𝑛2 − 1
 (𝑀𝑘 −

2

𝑛 + 1
 
(𝑀𝑘𝑎𝑖)(𝑀𝑘𝑎𝑖)

𝑇

𝑎𝑖
𝑇𝑀𝑘𝑎𝑖

) 

Η μορφή του αλγορίθμου που δίνεται εδώ χρησιμοποιεί τετραγωνικές ρίζες, που σημαίνει 

ότι μετά την πρώτη επανάληψη οι αριθμοί δεν μπορούν να αναπαρασταθούν ως 

κλάσματα. Με περισσότερη προσοχή, οι περιορισμοί των υπολογισμών πεπερασμένης 

ακρίβειας μπορεί να ληφθούν υπόψη. 

‘Έστω ότι 𝐸𝑘 είναι το ελλειψοειδές στη  휅-οστή επανάληψη. Εάν 𝑎𝑖
𝑇𝑥𝑘 ≥ 𝑏𝑖,  τότε κάθε 

εφικτό σημείο ικανοποιεί το 𝑎𝑖
𝑇𝑥 ≤ 𝑎𝑖

𝑇𝑥𝑘. Οι τύποι των 𝑥𝑘 +1 και 𝑀𝑘 +1  ορίζουν ένα 

ελλειψοειδές 𝐸𝑘 +1 που είναι το ελλειψοειδές ελάχιστου όγκου ικανοποιώντας 

𝛦𝜅+1 ⊃ 𝐸𝑘 ∩ {𝑥: 𝑎𝑖
𝑇𝑥 ≤ 𝑎𝑖

𝑇𝑥𝑘}  

και  

𝐸𝑘+1 ∩ {𝑥: 𝑎𝑖
𝑇𝑥 = 𝑎𝑖

𝑇𝑥𝑘} = 𝐸𝑘 ∩ {𝑥: 𝑎𝑖
𝑇𝑥 = 𝑎𝑖

𝑇𝑥𝑘}. 

Είναι ξεκάθαρο ότι το 𝐸𝑘+1 περιέχει την ίδια περιοχή των εφικτών περιοχών που το 𝛦𝑘 

έχει. Αυτό παρουσιάζετε στο παρακάτω σχήμα. 
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Είναι δυνατόν να δείξουμε ότι : 

Volume(Ek+1) = 𝑐(𝑛)  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒(𝐸𝑘)  

όπου 

𝑐(𝑛) = (
𝑛2

𝑛2 − 1
)

𝑛−1
2 𝑛

𝑛 + 1
< 𝑒

−
1

2(𝑛+1)  < 1, 

έτσι ώστε ο όγκος του ελλειψοειδούς μειώνεται κατά ένα σταθερό παράγοντα σε κάθε 

επανάληψη. Εδώ στον όρο 𝑒
−

1

2(𝑛+1) περιλαμβάνεται ο αριθμός 𝑒 ≈  2,71 . 

Χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι ο όγκος του αρχικού ελλειψοειδούς έχει πάνω φράγμα 

το  2𝐿(𝑛 +1) και ότι ο όγκος του τμήματος 𝑆̅ της εφικτής περιοχής (αν η εφικτή περιοχή δεν 

είναι άδεια) έχει κάτω φράγμα το 2−(𝑛+1)2𝐿 , είναι απλό να δείξουμε ότι μετά από 

6(𝑛 + 1)2𝐿  επαναλήψεις, θα βρεθεί λύση ή η εφικτή περιοχή είναι άδεια. 

Η ελλειψοειδείς μέθοδος απαιτεί το πολύ 6(𝑛 + 1)2𝐿  επαναλήψεις, όπου 𝑛  είναι ο 

αριθμός των μεταβλητών. Αν ο 𝐴 είναι ένας 𝑚 × 𝑛 πίνακας, τότε ο υπολογισμός του 

𝑥𝑘+1από το 𝑥𝑘 απαιτεί 𝑂(𝑚𝑛 + 𝑛2) αριθμητικές πράξεις (το κόστος κυριαρχείται από το 

κόστος της εξεύρεσης παραβιασμένων περιορισμών και τον υπολογισμό του 𝑀𝑘𝑎𝑖). Ο 

υπολογισμός του 𝑀𝑘+1  από το 𝑀𝑘  απαιτεί επιπρόσθετα 𝑂(𝑛2) πράξεις. Συνολικά, το 

ελλειψοειδές μέθοδος απαιτεί το πολύ 𝑂((𝑚𝑛3 + 𝑛4)𝐿) αριθμητικές πράξεις, 

καθιστώντας το ένα αλγόριθμο πολυωνυμικού χρόνου. 

Είναι αλήθεια ότι σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως για τα προβλήματα Klee-Minty) η 

μέθοδος simplex είναι πολύ χειρότερη από ότι η ελλειψοειδής μέθοδος. Ωστόσο σε 

πολλά άλλα προβλήματα, η μέθοδος simplex είναι πολύ καλύτερη από ότι η ελλειψοειδής 

μέθοδος. Υπολογιστικά πειράματα έδειξαν ότι τα θεωρητικά όρια απόδοσης της 

ελλειψοειδούς μεθόδου είναι ποιοτικά ίδια με τη συμπεριφορά της σε «τυπικά» 
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προβλήματα, όπου η απόδοση της μεθόδου simplex είναι πολύ καλύτερη από ό, τι στη 

χειρότερη περίπτωση της. Σε πρακτικά προβλήματα η ελλειψοειδής μέθοδη ι συχνά 

καθυστερούν να συγκλίνουν. Με αποτέλεσμα δεν είναι μια πρακτική εναλλακτική λύση 

της μεθόδου simplex. 

5.5 Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SIMPLEX ΣΤΟ «ΜΕΣΟ» ΠΡΟΒΛΗΜΑ. 

Από τις αρχές του 1960 η «συμβατική σοφία» ήταν ότι η μέθοδος simplex απαιτεί μεταξύ 

𝑚  και 3𝑚  επαναλήψεις για να βρει τη λύση ενός γραμμικού προγράμματος σε 

τυποποιημένη μορφή με 𝑚 γενικούς περιορισμούς. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στην 

μεγάλη πρακτική εμπειρία με τη μέθοδο simplex, και συνέχισε να γίνετε δεκτή ακόμη και 

ως λύση σε όλο και μεγαλύτερα προβλήματα. Ακόμη και τα απαισιόδοξα παραδείγματα 

του Klee και Minty δεν ήταν αρκετά για να μειώσουν τον ενθουσιασμό για τη μέθοδο 

simplex (εν μέρει και επειδή καμία άλλη ανταγωνιστική μέθοδος δεν ήταν διαθέσιμη). 

Παρόλα αυτά, τα απαισιόδοξα παραδείγματα έγειραν αμφιβολίες. Τέτοια παραδείγματα 

είναι κοινά; Περισσότερα κακά παραδείγματα εμφανίζονται όσο το μέγεθος του 

προβλήματος μεγαλώνη; Μήπως υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ρεαλιστικών 

προβλημάτων που προκαλεί τη μέθοδο simplex να έχει κακές επιδόσεις; Τι είναι ένα 

«τυπικό» πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού; Πώς η μέθοδος simplex 

συμπεριφέρεται σε ένα «μέσο» πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού; Σε αυτό το 

υποκεφάλαιο θα επικεντρωθούμε στο τελευταίο ερώτημα. 

Αυτή η ερώτηση θα πρέπει να διατυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια πριν να μπορεί να 

απαντηθεί. Ποιο συγκεκριμένα, τρία πράγματα πρέπει να προσδιοριστούν: (1) η 

παραλλαγή της μεθόδου simplex που θα χρησιμοποιηθεί, (2) η κλάση των προβλημάτων 

γραμμικού προγραμματισμού που θα πρέπει να επιλυθούν, και (3) το στοχαστικό 

μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστή ένα «τυχαίο» ή «μέσο» πρόβλημα.  

Η ανάλυση της συμπεριφοράς του μέσου προβλήματος της μεθόδου simplex είναι 

δύσκολη, και τα αποτελέσματα που λαμβάνονται συχνά επηρεάζονται από τη 

διαθεσιμότητα των κατάλληλων μαθηματικών εργαλείων. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές 

να μελετήσουν λιγότερο γνωστές παραλλαγές της μεθόδου simplex. Επιπλέον, πρέπει 

να δοθεί προσοχή στην επιλογή του στοχαστικού μοντέλου, αλλιώς υπάρχει πιθανότητα 

το «μέσο» πρόβλημα να μην μπορεί να οριστεί. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να γίνουν 

γρήγορα περίπλοκα, ενώ η συζήτηση που δίνεται εδώ είναι σύντομη, για περισσότερες 

πληροφορίες, βλέπε το βιβλίο του Borgwardt (1987). 
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Σε αυτή την ενότητα υποθέτουμε ότι τα γραμμικά προγράμματα είναι υπό την μορφή : 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒    𝑧 = 𝑐𝑇𝑥 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜   𝐴𝑥 ≤ 𝑏 

όπου το 𝛢 είναι ένας 𝑚 × 𝑛 πίνακας. Η σειρά 𝑖 του 𝛢 συμβολίζεται με ένα 𝛼𝑖
𝑇. Μπορούμε 

επίσης να υποθέσουμε ότι ένα εφικτό αρχικό σημείο 𝑥0  παρέχεται. (Για ορισμένα 

αποτελέσματα, η δεξιά πλευρά διανύσματος  θα πρέπει να επιλέγεται ως 𝛣 =  𝑒 ≡

 (1, . . . , 1)𝑇  ,έτσι ώστε 𝑥0  =  0 θα είναι αυτόματα εφικτό για τα προβλήματα). Για την 

επίλυση των γραμμικών προγραμμάτων θα γίνει χρίση μια παραλλαγής της μεθόδου 

simplex που ονομάζετε shadow vertex αλγόριθμος. 

Η πρώτη απόδειξη που δείχνει ότι, κατά μέσο όρο, μια παραλλαγή της μεθόδου simplex 

συγκλίνει σε έναν αριθμό επαναλήψεων που είναι ένα πολυώνυμο σε 𝑚  και το 𝑛 , 

ανακαλύφθηκε από το Borgwardt το 1982. Θεώρημα του δίνεται παρακάτω. Υποθέτει ότι 

οι συντελεστές του γραμμικού προγράμματος επιλέγονται τυχαία στο ℜ𝑛\{0}, πράγμα 

που σημαίνει ότι κανένα από τα διανύσματα του προβλήματος δεν μπορεί να είναι ίσο 

με μηδέν (αν και μεμονωμένοι συντελεστές μπορεί να είναι μηδέν). Ο δεξιός όρος του 

«μέσου» γραμμικού προγράμματος θεωρείται μη  τυχαία, και ότι είναι το διάνυσμα 𝑒 =

(1, . . . , 1)𝑇 . Σημειώστε ότι δεν υπάρχουν σαφείς περιορισμοί για μη αρνητικές 

μεταβλητές. 

Θεώρημα: Σκεφτείτε ένα γραμμικό πρόγραμμα της μορφής: 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒   𝑧 = 𝑐𝑇𝑥 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜  𝐴𝑥 ≤ 𝑒 

όπου 𝑐, 𝑎1, . . . , 𝑎𝑚 ανεξάρτητα και ισοκατανεμημένα στο  ℜ𝑛\{0}, και η κατανομή είναι 

συμμετρική υπό στροφές. Αν η σκιώδης μέθοδος κορυφής χρησιμοποιείται με ένα 

εφικτό αρχικό σημείο, ο αναμενόμενος αριθμός των επαναλήψεων οριοθετείται από το : 

17𝑛3𝑚
1

𝑛−1 

Το αποτέλεσμα αυτό ίδρυσε το πολυωνυμικό χρόνο συμπεριφορά της μεθόδου simplex 

κατά μέσο όρο, αλλά το φράγμα που υπολογίστηκε δεν ανταποκρίνεται στην 

παρατηρούμενη πρακτική συμπεριφορά της μεθόδου (όπου είναι μεταξύ 𝑚  και 3𝑚 

επαναλήψεις).  

Θεώρημα: Σκεφτείτε ένα γραμμικό πρόγραμμα της μορφής 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒   𝑧 = 𝑐𝑇𝑥 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜  𝐴𝑥 ≤ 𝑏 
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Οι συντελεστές 𝑐, 𝛢 휅𝛼휄 𝑏 επιλέγονται τυχαία κατά τέτοιο τρόπο ώστε το πρόβλημα είναι 

μη εκφυλισμένο, και έτσι ώστε να περιορίζεται από το: 

𝑎𝑖
𝑇𝑥 ≤ 𝑏𝑖   휅𝛼휄  − 𝑎𝑖

𝑇𝑥 ≤ −𝑏𝑖. 

Αν η σκιώδης μέθοδος κορυφής χρησιμοποιείται με ένα  τυχαίο αρχικό βασικό εφικτό 

σημείο 𝑥0, και αν υπάρχει μια βέλτιστη διαδρομή, τότε ο αναμενόμενος αριθμός των 

επαναλήψεων φράσσεται από 

𝑛
𝑚−𝑛+2

𝑚+1
. 

Για τα γραμμικά προγράμματα στο παραπάνω θεώρημα δεν χρειάζεται να είναι 

προφανές αρχικό εφικτό σημείο. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξαν ότι, αν η προσέγγιση 

δύο φάσεων χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, τότε ο μέσος αριθμός των 

επαναλήψεων φράσσεται από 

𝑂(min{(𝑚 − 𝑛)2, 𝑛2}) 

για ένα σχετικό στοχαστικό μοντέλο όπως στο θεώρημα, αλλά χωρίς την παραδοχή 

σχετικά με την ύπαρξη βέλτιστου μονοπατιού. 

Αυτά τα δύο αποτελέσματα δεν είναι εύκολο να συγκριθούν. Το δεύτερο θεώρημα 

έχει ένα πιο αισιόδοξο συμπέρασμα, αλλά το στοχαστικό του μοντέλο μπορεί να παράγει 

προβλήματα με τους πάρα πολλούς περιττούς περιορισμούς (έτσι ώστε το 𝑚 είναι μια 

υπερεκτίμηση του «πραγματικό μέγεθος» του γραμμικού προγράμματος), και μπορεί να 

παράγει πολλά ανέφικτη ή και απεριόριστα, και ως εκ τούτου άσχετα , προβλήματα. Το 

στοχαστικό μοντέλο στο πρώτο θεώρημα επιτρέπει ποικίλες ποσότητες πλεονασμού 

στους περιορισμούς, επιπλέον, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τη γνωστή εφικτή λύση για 

να ξεκινήσει. Ωστόσο, αυτό το στοχαστικό μοντέλο αποκλείει πολλά πρακτικά 

προβλήματα, δεδομένου ότι περιστροφική συμμετρία σημαίνει ότι αραιά προβλήματα 

είναι σπάνια ενώ μεγάλης κλίμακας πρακτικά προβλήματα είναι σχεδόν πάντα αραιά. 
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6 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟ 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι μέθοδοί εσωτερικού-σημείου είναι αναμφισβήτητα η πιο σημαντική εξέλιξη στη 

γραμμική βελτιστοποίηση μετά την ανάπτυξη της μεθόδου simplex. Οι μέθοδοι μπορούν 

να έχουν καλή θεωρητική απόδοση και την καλή πρακτική απόδοση που είναι 

ανταγωνιστικές με τη μέθοδο simplex. Ένα σημαντικό κοινό στοιχείο όλων αυτών των 

αλγορίθμων είναι ότι η επαναληπτική εκτέλεση είναι πάντα αυστηρά εφικτό. (Ένα 

αυστηρά εφικτό σημείο για το σύνολο {𝑥: 𝐴𝑥 = 𝑏, 𝑥 ≥ 0} ορίζεται ως ένα σημείο 𝑥 τέτοιο 

ώστε 𝐴𝑥 = 𝑏 και 𝑥 > 0). Συνεπώς, σε αντίθεση με τον αλγόριθμο simplex, όπου η κίνηση 

είναι κατά μήκος του ορίου της εφικτής περιοχής, τα σημεία που δημιουργούνται από 

αυτές τις νέες προσεγγίσεις βρίσκονται στο εσωτερικό των περιορισμών ανισότητας. Για 

αυτό το λόγο οι μέθοδοι αυτές είναι γνωστές ως μέθοδοι εσωτερικού σημείου. Σε αυτό 

το κεφάλαιο περιγράφουμε τις βασικές ιδέες σε αυτή τη σημαντική κατηγορία μεθόδων. 

Η αρχή της ανάπτυξη των μεθόδων εσωτερικού σημείου ήταν η δημοσίευση το 

1984 από τον Narendra Karmarkar ενός νέου πολυωνυμικού  χρόνου αλγόριθμου για το 

γραμμικό προγραμματισμό. Πέντε χρόνια νωρίτερα είχε δημοσιευθεί η μέθοδο των 

ελλειψοειδών όπου ήταν ο πρώτος πολυωνυμικός αλγόριθμος για το γραμμικό 

προγραμματισμός αλλά είχε κακή υπολογιστική απόδοση. Σε αντίθεση η μέθοδος 

Karmarkar, ισχυρίστηκε από την αρχή ότι είναι αποδοτική σε μεγάλα γραμμικά 

προβλήματα. Αν και κάποιες αρχικές διαβεβαιώσεις σχετικά με την απόδοση («50 φορές 

γρηγορότερος  από τη μέθοδο simplex») δεν έχουν τεκμηριωθεί. Είναι πλέον αποδεκτό 

ότι οι μέθοδοι εσωτερικού σημείου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για το  γραμμικό 

προγραμματισμό, που μπορεί να είναι αποδοτικότεροι της μεθόδου simplex σε πολλά 

προβλήματα. 

Η δημοσίευση των νέων αλγορίθμων Karmarkar οδήγησε σε μια αναταραχή στης 

ερευνητικές  δραστηριότητες στις σχετικές μεθόδους. Η δραστηριότητα αυτή αυξήθηκε 

περαιτέρω με την εκπληκτική ανακάλυψη το 1985 ότι η μέθοδος Karmarkar είναι μια 

εξειδικευμένη μορφή μιας κατηγορίας μη γραμμικών αλγορίθμων για βελτιστοποίηση 

γνωστές ως μέθοδοι φραγμού. 

Η μέθοδοι φραγμού λύνουν ένα πρόβλημα περιορισμών με την ελαχιστοποίηση 

μιας ακολουθίας συναρτήσεων φραγμάτων χωρίς περιορισμούς. Οι μέθοδοι 

χρησιμοποιήθηκαν και μελετήθηκαν εντατικά στη δεκαετία του 1960. Εκείνη την εποχή, 

ήταν μία από τις λίγες επιλογές για την επίλυση προβλημάτων μη γραμμικής 

βελτιστοποίησης, αλλά δεν είχαν εξεταστεί σοβαρά για την επίλυση γραμμικών 
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προγραμμάτων, επειδή η μέθοδος simplex ήταν τόσο αποτελεσματική. Τελικά οι μέθοδοι 

φραγμού θεωρούνται από πολλούς ερευνητές να είναι αναποτελεσματικές, ακόμη και για 

μη γραμμικές βελτιστοποίησης, κυρίως επειδή πιστεύεται ότι πάσχουν από σοβαρές 

αριθμητικές δυσκολίες. Στις αρχές του 1970 οι μέθοδοι φραγμού άρχισαν να μειώνονται 

από την επιείκεια, και από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 είχαν απορριφθεί. Όλα αυτό 

άλλαξε απότομα το 1984. Μέθοδοι φραγμού, και ιδίως, εκείνες που χρησιμοποιούν τη 

συνάρτηση λογαριθμικού φραγμού, έγιναν το επίκεντρο της ανανεωμένης έρευνας και 

γέννησε πολλούς νέους αλγορίθμους. 

Οι περισσότεροι αλγόριθμοι εσωτερικών σημείων για γραμμικό προγραμματισμό 

εμπίπτουν στις ακόλουθες τρεις κύριες κατηγορίες, καθεμία από τις οποίες μπορεί να 

υποκινείται από τα παρακάτω λογαριθμικά φράγματα: μεθόδους παρακολούθησης 

διαδρομής, μεθόδους δυναμικής μείωσης, και οι μέθοδοι affine κλιμάκωση. Οι μέθοδοι 

παρακολούθησης διαδρομής προσπαθούν να μείνουν κοντά σε μια «κεντρική πορεία» 

που ορίζεται από τη συνάρτηση του λογαριθμικού φράγματος, οι μέθοδοι δυναμικής 

μείωσης επιχειρούν να αποκτήσει μια μείωση σε κάποια αξία ή συνάρτηση δυναμικού 

που σχετίζεται με τη λειτουργία λογαριθμικού φράγματος, και οι μέθοδοι affine 

κλιμάκωσης μετασχηματίζουν διαδοχικά το πρόβλημα μέσω ενός «affine» 

μετασχηματισμού. Αυτή είναι μόνο μια πρόχειρη ταξινόμηση, και οι αλγόριθμοι 

συνδυάζουν συχνά ιδέες από τις διάφορες κατηγορίες. 

Οι αλγόριθμοι μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως πρωταρχικοί μέθοδοι 

(διατηρώντας πρωταρχική σκοπιμότητα), δυικοί μέθοδοι (διατήρηση διπλή 

σκοπιμότητα), ή πρωταρχική- δυικοί μέθοδοι (διατήρηση της σκοπιμότητας και στα δύο 

προβλήματα). Καθ 'όλη τη συζήτησή μας θα υποθέσουμε ότι η πρωταρχική πρόβλημα 

έχει την τυποποιημένη μορφή: 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒   𝑧 = 𝑐𝑇𝑥 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜    𝐴𝑥 = 𝑏,   𝑥 ≥ 0 

Σε γενικές γραμμές, οι επαναληπτικές εκτελέσεις της πρωταρχικής μέθοδοι εσωτερικού 

σημείου πληροί τους περιορισμούς ισότητας και αυστηρά ικανοποιεί τους μη αρνητικούς 

περιορισμούς. Έτσι, μια επανάληψι 𝑥𝑘  ικανοποιεί το 𝐴𝑥𝑘  =  𝑏 , με 𝑥𝑘 > 0 . Οι 

πρωταρχικοί μέθοδοι συνήθως υπολογίζουν κάποια εκτίμηση των δυαδικών 

μεταβλητών. Η σύγκλιση επιτυγχάνεται όταν η εκτίμηση είναι δυικά εφικτή και το χάσμα 

δυαδικότητας είναι μηδέν (εντός καθορισμένων ορίων ανοχής). 

Οι δυικοί μέθοδοι εσωτερικού σημείου λειτουργούν στο δυϊκό πρόβλημα 
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𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  𝑤 = 𝑏𝑇𝑦   

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜  𝐴𝑇𝑦 + 𝑠 = 𝑐, 𝑠 ≥ 0 

Και πάλι, οι εκτελεί επαναλήψεις πληροί τους περιορισμούς ισότητας και αυστηρά 

ικανοποιεί τους μη αρνητικούς περιορισμούς. Έτσι, μια επανάληψι (𝑦𝑘 ,  𝑠𝑘) ικανοποιεί το 

𝐴𝑇𝑦𝑘  +  𝑠𝑘 =  𝑐 , με 𝑠𝑘 > 0 . Οι δυικοί μέθοδοι συνήθως υπολογίζουν 

κάποια εκτίμηση των βέλτιστων πρωταρχικών μεταβλητών, μέσων αυτόν γίνετε έλεγχος 

σύγκλησης. 

Οι πρωταρχικές-δυικές μέθοδοι προσπαθούν να λύσουν το πρωταρχικό και δυικό 

προβλήμα ταυτόχρονα. Σε αυτές τις μεθόδους, οι πρωταρχικοί και δυικοί περιορισμοί 

ισότητας ικανοποιούνται με ακρίβεια, ενώ οι μη αρνητικοί περιορισμοί επί του 𝑥, και 𝑠 

είναι αυστηρά ικανοποιημένοι. Η σύγκλιση επιτυγχάνεται όταν το χάσμα δυαδικότητα 

φτάσει στο μηδέν (εντός κάποια ανοχής). Αν το 𝑥 είναι εφικτό στο πρωταρχικό, και (𝑦, 𝑠) 

είναι εφικτό να το δυικό, τότε 

𝑐𝑇𝑥 − 𝑏𝑇𝑦 = 𝑥𝑇𝑠. 

Επομένως, προϋπόθεση για τη διαφορά δυαδικότητα είναι ισοδύναμη με μια 

κατάσταση για συμπληρωματική χαλαρότητα. 

Από την άποψη της θεωρητικής απόδοσης/πολυπλοκότητας υπάρχουν πολλά 

έγγραφα που δίνουν όρια για τον αριθμό των επαναλήψεων και αριθμητικών πράξεων 

που απαιτούνται από τις μεθόδους αυτές για να λύσει ένα πρόβλημα γραμμικού 

προγραμματισμού. Αυτά τα όρια ποικίλλουν, ανάλογα με το συγκεκριμένο αλγόριθμο 

που χρησιμοποιείται και την επιλογή των ρυθμίσεων των παραμέτρων. Αρχική μέθοδο 

Karmarkar απαιτεί το πολύ 𝛰(𝑛𝐿) επαναλήψεις για να λύσει ένα πρόβλημα, με κάθε 

επανάληψη να απαιτεί 𝛰(𝑛3)  αριθμητικές πράξεις, με συνολικά 𝛰(𝑛4𝐿)  αριθμητικές 

πράξεις. Μεταγενέστερα αποτελέσματα μείωσαν αυτό σε 𝑂(√𝑛𝐿) επαναλήψεις και κατά 

μέσο όρο 𝑂(𝑛2.5) πράξεις ανά επανάληψη, για συνολικά 𝑂(𝑛3𝐿) πράξεις. Το όριο για τις 

ελλειψοειδές μεθόδους είναι 𝛰((𝑚𝑛3 + 𝑛4)𝐿).Τα όρια για τις δύο μεθόδους είναι πάρα 

πολύ κοντά, αλλά ενώ η πρακτική απόδοση του ελλειψοειδούς μέθοδος ταιριάζει με το 

θεωρητικό όριο, ενώ στην πράξει οι μέθοδοι εσωτερικού σημείο έχουν πολύ καλύτερη 

απόδοση από ό, τι προβλέπει η θεωρία. 

Η εστίασή μας σε αυτό το κεφάλαιο είναι σχετικά με τις μεθόδους που έχουν 

εφαρμοστεί με επιτυχία στην επίλυση γραμμικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας. 

Ξεκινάμε με τις πρωταρχικές-δυικές μέθοδοι παρακολούθησης διαδρομής , τον 

αλγόριθμο που έχει αποδειχθεί ο πιο επιτυχημένος στην πράξη. Συζητούμε τη μέθοδο, 
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καθώς και μια τεχνική για την επιτάχυνση των επιδόσεων που ονομάζεται η μέθοδος 

πρόβλεψης-διόρθωσης. Συζητάμε, επίσης, υπολογιστικά θέματα για τις πρωταρχικές-

δυικές μεθόδους και για τους μεθόδους εσωτερικού σημείου σε γενικές γραμμές. Στη 

συνέχεια παρουσιάζουμε μια «αυτο-δυική» διαμόρφωση του γραμμικού προβλήματος 

που επιτρέπει για μια αποτελεσματική λύση, αν ένα απολύτως εφικτό σημείο εκκίνησης 

δεν είναι γνωστό και ακόμη και αν το πρόβλημα είναι ανέφικτό. Επίσης, παρουσιάζονται 

affine  μέθοδοι, και τέλος γίνετε μια πιο λεπτομερής συζήτηση για τους μεθόδους 

παρακολούθησης διαδρομής. 

6.2 ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ-ΔΥΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

Περιγράφουμε εδώ τις πρωταρχικές-δυικές μεθόδους, μια μέθοδο εσωτερικού 

σημείου που υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής στην πράξη. Η μέθοδος αναπτύχθηκε αρχικά ως 

ένα θεωρητικό, πολυωνυμικός αλγόριθμος για το γραμμικό προγραμματισμό, αλλά 

γρήγορα ανακαλύφθηκε ότι θα μπορούσε να προσαρμοστεί για να δώσει εξαιρετικά 

πρακτικά αποτελέσματα. 

Για να παρουσιάσουμε  τις πρωταρχικές-δυικές μεθόδους, θεωρούμε ένα 

γραμμικό πρόγραμμα σε τυποποιημένη μορφή (ή πρωταρχικό πρόβλημα). 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒     𝑧 = 𝑐𝑇𝑥 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜    𝐴𝑥 = 𝑏, 𝑥 ≥ 0.       (𝑃) 

Θεωρούμε ότι το 𝛢 είναι ένα 𝑚 × 𝑛 πλήρων γραμμών μητρώο. Αυτή η υπόθεση δεν είναι 

πάντοτε απαραίτητη αλλά απλοέπειά την συζήτηση. Αν συμβολίσουμε με 𝑠 το διάνυσμα 

των δυικών χαλαρών μεταβλητών, το αντίστοιχο δυικό πρόβλημα μπορεί να γραφτεί ως: 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  𝑤 = 𝑏𝑇𝑦 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜  𝐴𝑇𝑦 + 𝑠 = 𝑐, 𝑠 ≥ 0      (𝐷) 

Έστω  �̅� είναι μια εφικτή λύση για την (𝑃), και έστω το (�̅�, �̅�) είναι μια εφικτή λύση στο 

(𝐷). Τα σημεία αυτά θα είναι η βέλτιστα για την (𝑃)και (𝐷), εάν και μόνο εάν πληρούν 

τις συμπληρωματικές προϋποθέσεις, χαλαρότητα 

𝑥𝑗𝑠𝑗 = 0,   𝑗 = 1, . . . , 𝑛. 

Η κύρια ιδέα των πρωταρχικών-δυικών μεθόδων είναι να προχωρήσουν μέσα από μια 

σειρά αυστηρά εφικτών πρωταρχικών και δυικών λύσεων που έρχονται όλο και πιο 

κοντά στην ικανοποίηση των συμπληρωματικών όρων χαλαρότητας. Συγκεκριμένα, σε 

κάθε επανάληψη προσπαθούμε να βρούμε διανύσματα 𝑥(휇), 𝑦(휇),  και 𝑠(휇)  που 

ικανοποιούν, για κάποια 휇 > 0, 
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𝐴𝑥 = 𝑏 

𝐴𝑇𝑦 + 𝑠 = 𝑐 

𝑥𝑗𝑠𝑗 = 휇 , 𝑗 = 1,… . , 𝑛 

𝑥, 𝑠 ≥ 0. 

Η τιμή της παραμέτρου 휇 στη συνέχεια μειώνεται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

μέχρις ότου επιτευχθεί σύγκλιση (εντός κάποιας ανοχής). Εάν 휇 > 0, η συνθήκη 𝑥𝑗𝑠𝑗 = 휇 

εγγυάται ότι 𝑥 > 0 και 𝑠 > 0, δηλαδή οι επαναλήψεις είναι απολύτως εφικτές. 

 

Οι προϋποθέσεις αυτές περιορίζουν επίσης το χάσμα της δυαδικότητας, δεδομένου 

𝑐𝑇𝑥 − 𝑏𝑇𝑦 = 𝑥𝑇𝑠 = 𝑛휇 

Έτσι, ο αλγόριθμος προσπαθεί να βρει μια ακολουθία πρωταρχικές και δυικές εφικτές 

λύσεις με τη μείωση των κενών δυαδικότητας. Αν το διάκενο δυαδικότητα ήταν μηδέν, 

τότε οι βαθμοί θα είναι  βέλτιστη. Εγγύτητα προς τη λύση μετράται από το μέγεθος του 

χάσματος δυαδικότητας. 

Είναι βολικό να απεικονίζομαι τις προϋποθέσεις για την συμπληρωματική 

χαλαρότητα στη μήτρα/διάνυσμα σημειογραφία. Έστω 𝑋 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑥) είναι ένας διαγώνιος 

πίνακας του οποίου η 𝑗-οστή διαγώνιος όρος είναι 𝑥𝑗. Ομοίως, έστω 𝑆 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑠), και 𝑒 =

(1,… , 1)𝑇είναι το διάνυσμα μήκους 𝑛 του οποίου τα στοιχεία είναι όλα ίσα με το ένα. Έτσι 

μπορούμε να γράψουμε 𝑥 = 𝑋, 

𝑠 = 𝑆𝑒,  και η συμπληρωματική κατάσταση χαλαρότητας μπορεί να γραφεί ως 𝑋𝑆𝑒 = 휇𝑒. 

Στον πρωταρχικό-δυικό αλγόριθμο η κύρια υπολογιστική πολυπλοκότητα είναι η επίλυση 

των εξισώσεις (𝑃𝐷). Για την επιτάχυνση των υπολογισμών, οι λύσεις δεν είναι ακριβής 

αλλά είναι κατά προσέγγιση. Έτσι, σε κάθε επανάληψη θα έχουμε μόνο μια εκτίμηση της 

λύσης (𝑃𝐷).  

6.2.1 Υπολογιστικές πτυχές των Μεθόδων Εσωτερικού-σημείου 

Ένα σημαντικό ερώτημα είναι πώς οι μέθοδοι εσωτερικού σημείου και της μεθόδου 

Simplex συγκρίνονται σε πρακτικά προβλήματα. Εκτεταμένες υπολογιστικές δοκιμές 

δείχνουν ότι οι μέθοδοι εσωτερικού σημείου σε γενικές γραμμές απαιτούν λίγες 

επαναλήψεις για να λύσουν ένα γραμμικό πρόγραμμα, συνήθως 20-60 , ακόμη και για 

τα μεγάλα προβλήματα. Οι μέθοδοι εσωτερικού σημείου επηρεάζεται ελάχιστα, αν όχι 

καθόλου, από εκφυλισμό. Κάθε επανάληψη της μεθόδου εσωτερικού σημείου είναι 

υπολογιστικά ακριβή απαιτώντας τη λύση του συστήματος των γραμμικών εξισώσεων 



90 
 

που αφορούν τη μήτρα 𝛢𝐷𝐴𝑇  , όπου 𝐷 είναι ένας διαγώνιος πίνακας. Η μήτρα 𝛢𝐷𝐴𝑇 

αλλάζει σε κάθε είσοδο σε κάθε επανάληψη, γι 'αυτό πρέπει να επανα-υπολογιστεί σε 

κάθε επανάληψη. Αυτή η μήτρα μπορεί να είναι πολύ λιγότερο αραιή από ό, τι ο 𝛢.  

Οι Simplex μέθοδοι απαιτούν συνήθως μεταξύ 𝑚 και 3𝑚 επαναλήψεις, όπου 𝑚 

είναι ο αριθμός των περιορισμών. Ο αριθμός των επαναλήψεων μπορεί να αυξήσει 

δραματικά σε εκφυλισμένα προβλήματα, ή μπορεί να μειώσει δραματικά αν παρέχεται 

μια καλή αρχική βάση. Κάθε επανάληψη της μεθόδου simplex είναι φθηνή. Τα γραμμικά 

συστήματα στη μέθοδο simplex συνεπάγονται τη βάση μήτρας 𝛣. Αυτή η μήτρα αλλάζει 

μόνο σε μία στήλη σε κάθε επανάληψη, έτσι ώστε μια παραγοντοποίηση του 𝛣 μπορεί 

να ενημερώνεται σε κάθε επανάληψη, το οποίο είναι πολύ λιγότερο ακριβό από μια 

επανα-παραγοντοπίοιση. Δεδομένου ότι ο 𝛣 αποτελείται από τις στήλες του 𝐴, τότε το 

𝛣 είναι αραιό όπως ο 𝛢. 

Μπορούν να εξαχθούν μερικά συμπεράσματα από τις παρατηρήσεις αυτές. Εάν δεν 

υπάρχει καλή αρχική εκτίμηση της λύσης, ή αν 𝐴𝐷𝐴𝑇  είναι αραιό και εύκολο να 

παράγοντα, ή αν το πρόβλημα είναι εκφυλισμένη, τότε οι μέθοδοι εσωτερικού σημείου 

είναι πιθανό να αποδίδουν καλά. Ωστόσο, αν 𝐴𝐷𝐴𝑇 δεν είναι αραιό ή δεν είναι εύκολο 

στην παραγοντοπίοιση, ή εάν μια καλή αρχική εκτίμηση είναι διαθέσιμη, τότε η μέθοδος 

simplex είναι πιθανό να έχει καλή απόδοση. 

Τέλος, οι μέθοδοι εσωτερικού σημείου δεν παράγουν μια βασική  βέλτιστη εφικτή λύση. 

Κάποια βοηθητική διαδικασία «ανάκτησης βάσης» θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό μιας βέλτιστης βάσης. Σε ορισμένες εφαρμογές, μια βασική εφικτή λύση 

έχει αξία, και η απαίτηση αυτή μπορεί να ευνοήσει τη χρήση της μεθόδου simplex. 

 

6.2.2 Ο  αλγόριθμος Πρόβλεψης-διόρθωσης 

Η μέθοδος πρόβλεψης-διόρθωσης είναι μια τροποποίηση της πρωταρχικής-διυκής 

μεθόδου που μπορεί να μειώσει τον αριθμό των επαναλήψεων που απαιτούνται από τη 

μέθοδο με μόνο μια μέτρια αύξηση του κόστους ανά επανάληψη. Χρησιμοποιείται 

σήμερα στα περισσότερα πακέτα λογισμικού εσωτερικού σημείου. Στην παραγώγιση 

μας αγνόησαν τους όρους δεύτερης τάξης της μορφής ∆𝑥𝑗 ∆𝑠𝑗  στην εξίσωση: 

(𝑥𝑗 + ∆𝑥𝑗)(𝑠𝑗 + ∆𝑠𝑗) = 휇 



91 
 

Αγνοήθηκαν με την παραδοχή ότι είναι πολύ μικρά. Αυτό είναι πιθανό να ισχύει αν 𝑥 και 

𝑠 είναι κοντά σε βέλτιστες τιμές τους, αλλά θα μπορούσε να είναι ψευδής σε σημεία 

μακριά από το βέλτιστο.  

Η μέθοδος πρόβλεψης-διόρθωσης έχει σχεδιαστεί για να λάβουν αυτούς τους όρους 

δεύτερης τάξης υπόψη προσπαθούν να βρουν μια λύση για το σύστημα 

S∆x + X∆s = 휇𝑒 − 𝑋𝑆𝑒 − ∆𝑋∆𝑆𝑒 

𝐴∆𝑥 = 𝑏 − 𝐴𝑥 

∆𝑦 + ∆𝑠 = 𝑐 − 𝐴𝑇𝑦 − 𝑠, 

όπου ∆𝛸 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(∆𝑥𝑗)  και ∆𝑆 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(∆𝑠𝑗) . Αυτό γίνεται σε δύο στάδια, το βήμα 

«πρόβλεψης», μια πρόβλεψη των ∆𝑥  και ∆𝑠  αποκτάται μαζί με μια πρόβλεψη ενός 

«καλή» τιμή του 휇 (δηλαδή, μια τιμή του 휇 που έχει σχέση με τις τιμές των 𝑥 και 𝑠). Στο 

«διορθωτικό» βήμα, αυτές οι προβλεπόμενες τιμές που χρησιμοποιούνται για να ληφθεί 

μια κατά προσέγγιση λύση του συστήματος. 

Το στάδιο «πρόβλεψης» λύνετε το σύστημα αγνοώντας τον όρο 휇𝑒 − ∆𝑋∆𝑆𝑒 : 

𝑆∆𝑥 + 𝑋∆𝑠 = −𝑋𝑆𝑒 

𝐴∆𝑥 = 𝑏 − 𝐴𝑥 

𝐴𝑇∆𝑦 + ∆𝑠 = 𝑐 − 𝐴𝑇𝑦 − 𝑠. 

Αυτό καθορίζει ενδιάμεσες τιμές ∆�̂� και ∆�̂�. Αυτά χρησιμοποιούνται για να καθοριστούν 

οι ενδιάμεσες λύσεις 𝑥 και �̂�, και με τη σειρά του μια ενημερωμένη τιμή του 휇 με βάση το 

επικαιροποιημένο χάσμα της δυαδικότητας. Οι τιμές του 휇, ∆�̂� και ∆�̂� αντικαθίστανται 

στο σύστημα μας: 

𝑆∆𝑥 + 𝑋∆𝑠 = 휇𝑒 − 𝑋𝑆𝑒 − ∆�̂�∆�̂�𝑒 

𝐴∆𝑥 = 𝑏 − 𝐴𝑥 

𝐴𝑇∆𝑦 + ∆𝑠 = 𝑐 − 𝐴𝑇𝑦 − 𝑠, 

το οποίο στη συνέχεια επιλύεται για ∆𝑥, ∆𝑦, 휅𝛼휄 ∆𝑠. 

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να φαίνεται να διπλασιάζει το κόστος μιας 

επανάληψης. Στην πραγματικότητα, το στάδιο διορθωτής χρησιμοποιεί την ίδια 

παραγοντοποίηση του 𝐴𝐷𝐴𝑇 μήτρας, όπως το στάδιο πρόβλεψης, έτσι η προσέγγιση 

πρόβλεψης-διόρθωσης αυξάνει ελαφρά μόνο το κόστος κάθε επανάληψη, και προσφέρει 

τη δυνατότητα της μείωσης του αριθμού των επαναλήψεων που απαιτούνται από την 

πρωταρχική-διυκή μέθοδο. Υπολογιστικές δοκιμές έχουν δείξει ότι αυτή η συνδυαστική 

προσέγγιση αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους εσωτερικού σημείου. 
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6.3 ΕΦΙΚΤΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΔΥΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Οι μέθοδοι παρακολούθησης διαδρομής που έχουμε συζητήσει έχουν ένα 

μειονέκτημα: υποθέτουν ότι το πρωταρχικό και δυικό πρόβλημα είναι εφικτό. Στην 

πράξη, εάν είτε το πρωταρχικό ή το δυικό πρόβλημα είναι ανέφικτο, οι μέθοδοι αυτές 

μπορούν να αποκλίνουν, ακόμη και όταν εφαρμόζεται μια προσαρμογή για το ανέφικτο 

σημείο αφετηρίας. 

Περιγράφουμε εδώ μια μέθοδο που ξεπερνά αυτή τη δυσκολία με την 

αναδιατύπωση του προβλήματος με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η μέθοδος που προκύπτει 

έχει πολλές ελκυστικές ιδιότητες. Κατ 'αρχάς, δεν απαιτεί ότι η αρχική εφικτή λύση του 

αρχικού προβλήματος είναι γνωστή, ούτε ότι υπάρχει μια τέτοια λύση. Δεύτερον, όταν 

εφαρμόζετε μια μέθοδος εσωτερικού σημείου όπως ο πρωταρχικός-δυικός αλγόριθμος 

δεν είναι απαραίτητο να συγκλίνει σε μια βέλτιστη λύση εάν υπάρχει. Τρίτον, το μέγεθος 

του προβλήματος είναι μόνο ελαφρώς μεγαλύτερο από το αρχικό πρωταρχικό-δυικό 

ζεύγος. Τέλος, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί ακόμα σε 𝛰(√𝑛𝐿)  επαναλήψεις. 

Η προσέγγιση που περιγράφουμε ενσωματώνει ένα πρόβλημα σε μια αυτο-δυϊκό 

γραμμικό πρόβλημα βελτιστοποίησης. Ένα αυτο-δυικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα 

που είναι ισοδύναμη με το δυικό του. Σε κανονική μορφή μπορεί να γραφεί ως 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒    𝑞𝑇𝑢 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜   𝑀𝑢 ≥ −𝑞, 𝑢 ≥ 0, 

όπου το 𝑞 ≥  0 και η μήτρα 𝛭 είναι λοξή συμμετρική, δηλαδή, 𝛭𝛵  = −𝛭. 

Το πρόβλημα έχει μια εφικτή λύση 𝑢 = 0, και δεδομένου ότι το 𝑞 ≥ 0, η βέλτιστη 

αντικειμενική τιμή είναι μηδέν. Δηλώνουμε ως 𝑣 το διάνυσμα περιορισμών 

𝑣 = 𝑀𝑢 + 𝑞 

όπου 𝑣 ≥  0. Η αυτο-δυαδικότητα σημαίνει ότι οποιαδήποτε διανύσματα 𝑢 και 𝑣, που 

είναι εφικτό στο πρωταρχικό είναι επίσης εφικτό και στο δυικό, με 𝑣 να αντιστοιχεί στη 

δυική χαλαρή μεταβλητή. Στο βέλτιστο, 𝑢 και 𝑣 θα ικανοποιήσει τον συμπληρωματικό 

όρο χαλαρότητα, έτσι 𝑢𝑇𝑣 =.  

Ας υποθέσουμε ότι μας δίνεται ένα γραμμικό πρόγραμμα σε κανονική μορφή 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒   𝑧 = 𝑐𝑇𝑥 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜  𝐴𝑥 ≥ 𝑏, 𝑥 ≥ 0 

Μαζί με το δυικό του πρόβλημα  
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𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒   𝑤 = 𝑏𝑇𝑦 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜  𝐴𝑇𝑦 ≤ 𝑐, 𝑦 ≥ 0 

Βάση της  θεωρίας της δυαδικότητας, αν και τα δύο προβλήματα έχουν βέλτιστες λύσεις, 

τότε οι λύσεις τους θα ικανοποιούν το σύστημα των ανισοτήτων 

𝐴𝑥 ≥ 𝑏, 𝑥 ≥ 0 

−𝐴𝑇𝑦 ≥ −𝑐, 𝑦 ≥ 0 

𝑏𝑇𝑦 − 𝑐𝑇𝑥 ≥ 0 

Φυσικά, εάν είτε το πρωταρχικό ή το δυικό είναι εφικτό, το σύστημα δεν θα έχει μια λύση. 

Ωστόσο, εάν έχουμε εισαγάγει μια μη αρνητική βαθμωτή μεταβλητή 𝜏 και ορίσουμε ένα 

νέο ομογενές σύστημα των ανισοτήτων 

𝐴𝑥 − 𝑏𝜏 ≥ 0 

−𝐴𝛵𝑦 + 𝑐𝜏 ≥ 0  

𝑏𝑡𝑦 − 𝑐𝑇𝑥 ≥ 0 , 

όπου 𝑥, 𝑦, 𝜏 ≥ 0, τότε αυτό το νέο σύστημα έχει πάντα μια εφικτή λύση δεδομένου ότι το 

διάνυσμα των μηδενικά είναι εφικτή. Επιπλέον, είναι εύκολο να δούμε ότι εάν 𝜏 είναι 

θετικό σε οποιαδήποτε εφικτή λύση στο σύστημα, τότε τα διανύσματα  
𝑥

𝜏
 και 

𝑦

𝜏
 λύνουν τα 

πρωταρχικά και δυικά προβλήματα, αντιστοίχως. Ως εκ τούτου, αν ορίσουμε 

�̅� = (
0 𝐴 −𝑏

−𝐴𝑇 0 𝑐
𝑏𝑇 −𝑐𝑇 0

) , �̅� =  ( 
𝑦
𝑥
𝜏
) , 

τότε ενδιαφερόμαστε στην εύρεση λύσης του ομογενούς συστήματος 

�̅��̅� ≥ 0 , �̅� ≥ 0 

για 𝜏 > 0. Αν υπάρχει μια τέτοια λύση, μπορούμε να πάρουμε άμεσα τη λύση του αρχικού 

γραμμικού προγράμματος. 

Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε δύο προκλήσεις. Η πρώτη είναι να επινοήσει μια 

προσέγγιση που εντοπίζει αν υπάρχει μια λύση με 𝜏 > 0. Το δεύτερο είναι ότι θα θέλαμε 

να λύσουμε το σύστημα μέσω μιας μεθόδου εσωτερικό σημείο, ωστόσο, το σύστημα δεν 

έχει εφικτό σημείο που ικανοποιεί απόλυτα όλες τις ανισότητες. Πράγματι, οποιαδήποτε 

απολύτως εφικτό σημείο (𝑥, 𝑦, 𝜏) > 0 ικανοποιεί επίσης το  𝑏𝑇𝑦 − 𝑐𝑇𝑥 = 0, έτσι ώστε η 

τελευταία ανισότητα δεν μπορεί να ικανοποιείτε απόλυτα. 



94 
 

Για να αντιμετωπιστεί αυτό θα επεκτείνουμε τη διάσταση του συστήματος με την 

προσθήκη μιας μη αρνητικής μεταβλητής και ενός περιορισμού. Η νέα μεταβλητή, 휃, 

μπορεί να παρομοιαστεί με μια τεχνητή μεταβλητή που θα ξεκινήσει με τιμή 1 και να 

συγκλίνει στο μηδέν. Οι συντελεστές του 휃 σε κάθε μια από τις 𝑚 + 𝑛 + 1 πρωταρχικές 

γραμμές σχεδιάζονται έτσι ώστε η χαλαρότητα σε κάθε μία από αυτές τις γραμμές θα 

έχει αρχική τιμή 1. Υποθέσουμε χάριν απλότητας ότι τα σημεία εκκίνησης, 𝑥0, 𝑦0 και 휃0 

είναι διανύσματα με όλα τους τα στοιχεία 1. Τότε οι συντελεστές της 휃 στην νέα στήλη θα 

είναι 

𝑟 = 𝑟 − �̅�𝑒, 

όπου το 𝑒 είναι ένα διάνυσμα από 1 μήκους 𝑚 + 𝑛 + 1. 

Ο νέος περιορισμός έχει σχεδιαστεί για να κρατήσει το εκτεταμένο μητρώο  λοξό 

συμμετρικό, έτσι ώστε οι συντελεστές είναι (−𝑟𝛵0). Ο αντίστοιχος συντελεστής της δεξιάς 

πλευράς έχει οριστεί σε −(𝑚 + 𝑛 + 2), έτσι ώστε η χαλαρότητα του περιορισμού κατά 

την αρχική επανάληψη είναι ίσο με 1. Έχουμε λάβει τώρα το ισοδύναμο αυτο-δυικό 

πρόβλημα μας: 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒   𝑞𝑇𝑢 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜  𝑀𝑢 ≥ −𝑞,   𝑢 ≥ 0        (𝑆𝐷) 

όπου 

𝑀 = ( �̅� 𝑟
−𝑟𝑇 0

) , 𝑢 = (
�̅�
휃
) , 𝑞 = (

0
𝑚 + 𝑛 + 2

) 

Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί το 𝑞𝑇𝑢 = (𝑚 + 𝑛 + 2)휃. Δεδομένου ότι 𝑢 = 0 είναι μια 

εφικτή λύση και 휃 ≥ 0, κάθε βέλτιστη λύση 𝑢∗ στην (𝑆𝐷) θα έχει 휃∗ = 0.  

O πρωταρχικός-δυικός αλγόριθμος για το πρόβλημα (𝑆𝐷) είναι ευθείς. Δεδομένου ότι η 

πρωταρχικό είναι ισοδύναμη με το δυικό, το νέο βήμα Newton ικανοποιεί 

𝑈∆𝑣 + 𝑉∆𝑢 = 휇𝑒 − 𝑈𝑉𝑒 

𝑀∆𝑢 + ∆𝑣 = 0, 

όπου 𝑣 = 𝑀𝑢 + 𝑞  είναι το πρωταρχική (και δυική) χαλαρότητα, 𝑈 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑢), 휅𝛼휄 𝑉 =

𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑣). O αλγόριθμος συγκλίνει με το 𝑂(√𝑛𝐿) επαναλήψεις. 
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Δηλώνουμε 

𝑢∗ = ( 

𝑦∗
𝑥∗

𝜏∗

휃∗

) , 𝑣 = (

𝑣𝐷∗

𝑣𝑃∗

휌∗

휂∗

) 

Οι οριακές λύσεις 𝑢∗ και 𝑣∗  ικανοποιούν την αυστηρή συμπληρωματικότητα, που 

σημαίνει ότι αν(𝑢∗)𝑖 = 0, τότε (𝑣∗)𝑖 > 0. Η απόδειξη του τελευταίου σημείου είναι αρκετά 

τεχνικό και εμείς θα το παραλείψουμε. Ωστόσο, είναι ένα σημαντικό σημείο, επιτρέπει 

την απόδειξη του παρακάτω λήμματος. 

Λήμμα (Αυστηρά συμπληρωματική λύση για αυτο-δυικό πρόβλημα).  Έστω 𝑢∗ και 𝑣∗ 

είναι βέλτιστες λύσεις για το αυτο-δυικό πρόβλημα που ικανοποιούν την αυστηρή 

συμπληρωματικότητά. Τότε:  

- εάν 𝜏∗ > 0, τότε το 
𝑥∗

𝜏∗
 είναι μια βέλτιστη λύση για το πρωταρχικό και το 

𝑦∗

𝜏∗
 είναι 

μια βέλτιστη λύση του δυικού 

- αν 𝜏∗ = 0 , τότε είτε το πρωταρχικό πρόβλημα ή το δυικό πρόβλημα είναι 

ανέφικτο, ή ενδεχομένως και τα δύο. 

 

Το λήμμα δείχνει ότι η εφαρμογή ενός πρωταρχικού-δυικού αλγόριθμου για ένα 

πρόβλημα σε αυτό-δική μορφή θα δώσει είτε μια βέλτιστη λύση για τα πρωταρχικά και 

δυικά προβλήματα, ή βεβαίωση ότι ένα από αυτά τα προβλήματα είναι ανέφικτα. 
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7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο, αρχίζουμε τη μελέτη μας με μια πιο εναλλακτική μέθοδο, σε σχέση 

με την απλή μέθοδο επίλυσης γραμμικών προβλημάτων προγραμματισμού. Ο 

αλγόριθμος που πρόκειται να εισαγάγουμε ονομάζεται και μέθοδος που ακολουθεί τη 

διαδρομή. Αυτός ο αλγόριθμος ανήκει σε μια κατηγορία μεθόδων που ονομάζονται 

μέθοδοι εσωτερικού σημείου. Η μέθοδος αυτή φαίνεται να είναι η απλούστερη και πιο 

φυσική από όλες τις μεθόδους αυτής της κατηγορίας και γι’ αυτό, θα επικεντρωθούμε 

κυρίως σ’ αυτή. Πριν όμως μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την εισαγωγή της 

μεθόδου, πρέπει να ορίσουμε τη διαδρομή που εμφανίζεται και στο όνομά της. Αυτή η 

διαδρομή ονομάζεται κεντρική διαδρομή και αποτελεί το κύριο θέμα αυτού του 

κεφαλαίου. Προτού λοιπόν αναλύσουμε την κεντρική διαδρομή, θα ήταν καλό να 

θέσουμε κάποιες βάσεις με το να αναλύσουμε ένα μη-γραμμικό πρόβλημα, το οποίο 

ονομάζεται και πρόβλημα φράγματος, που σχετίζεται με το πρόβλημα γραμμικού 

προγραμματισμού που επιθυμούμε να επιλύσουμε. 

 

Προσοχή: Ακολουθεί Μη – Τυποποιημένη Σημειογραφία! 

 

Αρχίζοντας αυτό το κεφάλαιο, δεδομένου ότι τα πεζά γράμματα δηλώνουν ότι μια 

ποσότητα είναι διανυσματική, θα χρησιμοποιήσουμε την κεφαλαία μορφή του ιδίου 

γράμματος για να δηλώσουμε το διαγώνιο πίνακα. Οι διαγώνιες τιμές του πίνακα θα είναι 

αυτές του αντίστοιχου διανύσματος. Για παράδειγμα:  

𝑥 = [ 

𝑥1

𝑥2

⋮
𝑥𝑛

]  → 𝑋 =

[
 
 
 
 

𝑥1

𝑥2

⋱
𝑥𝑛]

 
 
 
 

Αυτή η σημειογραφία είναι μη-συμβατική στα μαθηματικά αλλά έχει επιτύχει να γίνει 

αποδεκτή σε μεγάλο ποσοστό από την κοινότητα εσωτερικών-σημειακών-μεθόδων. 

7.1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θεωρούμε ότι το πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού 

εκφράζεται, ως συνήθως, με περιοριστικές ανισότητες και μη-αρνητικές μεταβλητές. 

 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  𝑐𝑇𝑥 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜    𝐴𝑥 ≤ 𝑏 

                       𝑥 ≥ 0 
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Το αντίστοιχο δυικο πρόβλημα είναι: 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒    𝑏𝑇𝑦 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜    𝐴𝑇𝑦 ≥ 𝑐 

                            𝑦 ≥ 0 

 

Ως συνήθως, προσθέτουμε χαλαρές μεταβλητές για να μετατρέψουμε και τα δύο 

προβλήματα σε μορφή ισότητας: 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑐𝑇𝑥 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝐴𝑥 + 𝑤 = 𝑏    (7.1) 

𝑥,𝑤 ≥ 0 

Και 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  𝑏𝑇𝑦 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜  𝐴𝑇𝑦 − 𝑧 = 𝑐 

𝑦, 𝑧 ≥ 0 

 

Δεδομένου ενός προβλήματος περιορισμένης μεγιστοποίησης, όπου μερικοί από τους 

περιορισμούς είναι ανισότητες (όπως και το αρχικό μας πρόβλημα γραμμικού 

προγραμματισμού), κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί να αντικαταστήσει οποιοδήποτε 

περιορισμό ανισότητας με ένα επιπλέον όρο στην αντικειμενική συνάρτηση. Για 

παράδειγμα, στο 7.1 θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε τον περιορισμό ότι μια 

συγκεκριμένη μεταβλητή, ας πούμε η 𝑥𝑗, είναι μη-αρνητική με το να προσθέσουμε στην 

αντικειμενική συνάρτηση ένα όρο που να είναι πλην άπειρο όταν η 𝑥𝑗  είναι αρνητική 

(παίρνει αρνητικές τιμές), αλλά κατά τ’ άλλα είναι μηδέν. Αυτή η αναδιατύπωση δεν 

φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως βοηθητική, από τη στιγμή που αυτή η νέα αντικειμενική 

συνάρτηση εμφανίζει μια απότομη ασυνέχεια η οποία, για παράδειγμα, μας αποτρέπει 

από το να χρησιμοποιήσουμε λογισμούς για να τη μελετήσουμε. Ωστόσο, ας 

υποθέσουμε ότι αντικαθιστούμε αυτή την ασυνεχή συνάρτηση με μια άλλη συνάρτηση, 

η οποία είναι πλην άπειρο όταν η xj είναι αρνητική, αλλά είναι πεπερασμένη για θετικές 

τιμές της 𝑥𝑗  και προσεγγίζει το πλην άπειρο καθώς η xj προσεγγίζει το μηδέν. Κατά μία 

έννοια, αυτό εξομαλύνει/λειαίνει την ασυνέχεια και ίσως, βελτιώνει την ικανότητά μας να 

εφαρμόσουμε λογισμούς στην παρούσα μελέτη. Ο λογάριθμος αποτελεί την απλούστερη 

μορφή αυτού του είδους των συναρτήσεων. Επομένως, για κάθε μεταβλητή, 

εισαγάγουμε ένα νέο όρο στην αντικειμενική συνάρτηση, ο οποίος θα αποτελείται από 

μια σταθερά, πολλαπλασιασμένη με το λογάριθμο της μεταβλητής.  
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𝑚𝑎𝑧𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒    𝑐𝑇𝑥 + 휇 ∑𝑙𝑜𝑔 𝑥𝑗

𝑗

+ 휇 ∑𝑙𝑜𝑔𝑤𝑖

𝑖

 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜   𝐴𝑥 + 𝑤 = 𝑏   (7.2) 

 

Παρόλο που αυτό το πρόβλημα δεν είναι ισοδύναμο με το αρχικό μας πρόβλημα, δεν 

φαίνεται να είναι και τόσο διαφορετικό. Στην ουσία, καθώς η παράμετρος μ, την οποία 

θεωρούμε θετική, γίνεται πιο μικρή, φαίνεται ότι η 7.2 γίνεται όλο και καλύτερη με 

αποτέλεσμα να μπορεί να «αντικαταστήσει» την 7.1. Το πρόβλημα 7.2 ονομάζεται 

«πρόβλημα φράγματος» και σχετίζεται με τη 7.1. Σημειώστε ότι δεν πρόκειται για ένα 

μόνο πρόβλημα, αλλά για μια ολόκληρη οικογένεια προβλημάτων, τα οποία 

κατηγοριοποιούνται/καθορίζονται από την παράμετρο μ. Κάθε ένα από αυτά τα 

προβλήματα είναι ένα μη-γραμμικό πρόβλημα προγραμματισμού επειδή η αντικειμενική 

συνάρτηση είναι μη-γραμμική. Αυτή η μη-γραμμική αντικειμενική συνάρτηση ονομάζεται 

και φραγματική συνάρτηση ή, πιο συγκεκριμένα, λογαριθμική φραγματική συνάρτηση. 

 

Σχήμα 7.1: Τα (a)-(c) σχήματα απεικονίζουν το επίπεδο της 

συνάρτησης φράγματος για 3 τιμές του 휇. Για κάθε τιμή του 휇, 

τέσσερα επίπεδα συνόλων απεικονίζονται. Το σχήμα (d) 

απεικονίζει το κεντρικό μονοπάτι. 

  

Είναι ιδιαίτερα διδακτικό αν έχουμε στο μυαλό μας μια γεωμετρική εικόνα της 

φραγματικής συνάρτησης. Ανακαλέστε ότι, για προβλήματα που εκφράζονται σε 

κανονική / πρότυπη μορφή, το σύνολο εφικτών λύσεων είναι ένα πολύεδρο, κάθε μια 
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από τις όψεις του οποίου χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα ότι μια από τις μεταβλητές 

ισούται με μηδέν. Επομένως, η φραγματική συνάρτηση είναι πλην άπειρο για κάθε όψη 

του πολυέδρου. Επιπλέον, είναι πεπερασμένη στο εσωτερικό του πολυέδρου και 

προσεγγίζει το πλην άπειρο, καθώς προσεγγίζεται το όριο. Στο σχήμα 7.1 φαίνονται 

κάποια επίπεδα σύνολα για τη φραγματική συνάρτηση, για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 

και μερικές διαφορετικές επιλογές του μ. 

Προσέξτε ότι, για κάθε μ, μπορεί να φτάσει/προσεγγίσει το μέγιστο (να φτάσει στην 

επίτευξη του μέγιστου) σε ένα εσωτερικό σημείο και καθώς το μ προσεγγίζει το μηδέν, 

αυτό το εσωτερικό σημείο κινείται πιο κοντά στην ιδεατή/βέλτιστη λύση του αρχικού 

προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού (το οποίο βρίσκεται στην άνω κορυφή). Αν 

μελετηθεί ως συνάρτηση του μ, το σύνολο των βέλτιστων λύσεων για τα φραγματικά 

προβλήματα, σχηματίζει ένα μονοπάτι μέσα από το εσωτερικό του πολύεδρου των 

εφικτών λύσεων. Αυτό το μονοπάτι, ονομάζεται κεντρικό μονοπάτι. Ο στόχος μας είναι 

να μελετήσουμε αυτό το κεντρικό μονοπάτι. Για να δουλέψουμε προς αυτή την 

κατεύθυνση (με αυτό στο μυαλό), θα χρειαστεί να αναπτύξουμε κάποιους μηχανισμούς, 

οι οποίοι αναφέρονται ως «Πολλαπλασιαστές Lagrange». 

 

 

Σχήμα 7.2: Οι ομόκεντροι κύκλοι απεικονίζουν λίγα επίπεδα του 

𝑓. Το 𝑥∗ είναι η βέλτιστη λύση και η κλήση της πρέπει να είναι 

κάθετο στο εφικτό σύνολο. 

7.2 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ LAGRANGE 

 

Επιθυμούμε να αναφερθούμε εν συντομία στο γενικό πρόβλημα της μεγιστοποίησης 

μιας συνάρτησης, η οποία υπόκειται σε ένα ή περισσότερους περιορισμούς ισότητας. 

Εδώ, επιτρέπεται να είναι μη-γραμμικές οι συναρτήσεις, αλλά υποθέτουμε ότι είναι 

ομαλές, ας πούμε δύο φορές διαφορίσιμες.  
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Προς το παρόν, υποθέτουμε ότι υπάρχει μόνο μία εξίσωση περιορισμού, ούτως ώστε να 

μπορεί το πρόβλημα να δηλωθεί/διατυπωθεί και επίσημα ως: 

𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆 𝒇(𝒙) 

𝒔𝒖𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒕𝒐 𝒈(𝒙) = 𝟎 

 

Σε αυτή την περίπτωση, η γεωμετρία πίσω από το πρόβλημα είναι επιτακτική (ίδε σχήμα 

7.2). Η κλίση της f, που συμβολίζεται ∇𝑓  είναι ένα διάνυσμα που δείχνει προς την 

κατεύθυνση της πιο ταχείας αύξησης της f. Για βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς, θα 

έπρεπε απλά να θέσουμε αυτό το διάνυσμα ίσο με μηδέν, για να καθορίσουμε τα ούτω 

καλούμενα κριτικά σημεία της f και το μέγιστο, αν υπάρχει, θα έπρεπε να συμπεριληφθεί 

σε αυτό το σύνολο. Ωστόσο, δεδομένου του περιορισμού, g(x) = 0, δεν είναι πλέον 

σωστό να κοιτάμε σε σημεία όπου εξαφανίζεται/μηδενίζεται η κλίση. Αντ’ αυτού, η κλίση 

πρέπει να είναι σε ορθή γωνία ως προς το σύνολο των εφικτών λύσεων { x : g(x) = 0 }. 

Φυσικά, σε κάθε σημείο x στο εφικτό σύνολο, ∇𝑔(𝑥) , βρίσκεται ένα διάνυσμα το οποίο 

είναι ορθογώνιο (σε ορθή γωνία) ως προς το εφικτό σύνολο σε αυτό το σημείο x. 

Επομένως, η νέα μας απαίτηση για ένα σημείο 𝑥∗ για να είναι ένα κρίσιμο σημείο, να 

είναι εφικτό και η ∇𝑓(𝑥∗) να είναι ανάλογη της ∇𝑔(𝑥∗). 

 

Σχημα7.3: Το εφικτό σύνολο είναι η επιφάνεια που 

δημιουργείτε από την τομή τις 𝑔1 = 0 και 𝑔2 = 0. Το σημείο 𝑥∗ 

είναι το βέλτιστο αφού η κλήση της 𝑓  στο συγκεκριμένο σημείο 

είναι κάθετη με το εφικτό σύνολο. 

 

Αν το γράψουμε αυτό, ως ένα σύστημα εξισώσεων παίρνουμε το εξής: 

𝐠(𝐱∗) = 𝟎 

𝛁𝐟(𝐱∗) = 𝐲𝛁𝐠(𝐱∗)    
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Εδώ, η 𝑦  είναι η σταθερά της αναλογικότητας. Σημειώστε ότι μπορεί να είναι κάθε 

πραγματικός αριθμός, είτε θετικός, είτε αρνητικός ή ακόμα και μηδέν. Αυτή η σταθερά 

αναλογικότητας, ονομάζεται πολλαπλασιαστής Lagrange. 

Τώρα, αναλογιστείτε διάφορους περιορισμούς: 

𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆 𝒇(𝒙) 

𝒔𝒖𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕  𝒈𝟏(𝒙) = 𝟎 

                𝒈𝟐(𝒙) = 𝟎 

⋮ 

                𝒈𝒎(𝒙) = 𝟎 

Σε αυτή την περίπτωση, η εφικτή περιοχή είναι η τομή των m υπερ-επιφανειών (σχήμα 

7.3). Ο χώρος που βρίσκεται υπό ορθή γωνία προς το εφικτό σύνολο σε ένα σημείο x 

δεν είναι πλέον ένα μονοδιάστατο σύνολο που να καθορίζεται από μία μόνο κλίση. 

Αντιθέτως, είναι ένας χώρος περισσότερων διαστάσεων (τυπικά m), που δίδεται από το 

εύρος των κλίσεων. Επομένως, είναι προαπαιτούμενο η ∇𝑓(𝑥∗) να βρίσκεται σε αυτό το 

εύρος. 

Από αυτά προκύπτει το ακόλουθο σύνολο εξισώσεων για ένα κρίσιμο σημείο: 

𝒈(𝒙∗) = 𝟎 

𝜵𝒇(𝒙∗) = ∑ 𝒚𝒊𝜵𝒈(𝒙∗).𝒎
𝒊=𝟏  (7.3) 

Η παραγώγιση αυτών των εξισώσεων είναι εξ’ ολοκλήρου γεωμετρική, αλλά υπάρχει 

ακόμα ένας αλγεβρικός φορμαλισμός που αποδίδει τις ίδιες εξισώσεις. Η ιδέα είναι να 

εισαγάγουμε την ούτω καλούμενη Συνάρτηση Lagrange και να ψάξουμε για τα κρίσιμα 

σημεία της, τόσο για τη x όσο και για τη y.  

𝐿(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥) − ∑𝑦𝑖𝑔𝑖(𝑥)

𝑖

 

Από τη στιγμή που αυτή είναι πλέον μια περίπτωση προβλήματος βελτιστοποίησης 

χωρίς περιορισμούς, τα κρίσιμα σημεία καθορίζονται απλά με το να θέσουμε όλες τις 

πρώτες παραγώγους ίσες με μηδέν. 

𝑑𝐿

𝑑𝑥𝑗
=

𝑑𝑓

𝑑𝑥𝑗
− ∑𝑦𝑖

𝑑𝑔𝑖

𝑑𝑥𝑗
𝑖

= 0, 𝑗 = 1,2,… . . , 𝑛. 

𝑑𝐿

𝑑𝑦𝑖
= −𝑔𝑖                         = 0, 𝑖 = 1,2,… . . , 𝑚. 

Αν γράψουμε αυτές τις εξισώσεις σε διανυσματική μορφή, βλέπουμε ότι είναι ακριβώς οι 

ίδιες με αυτές που προκύπτουν από τη χρήση/εφαρμογή της γεωμετρικής προσέγγισης. 
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Αυτές οι εξισώσεις περιγράφονται συνήθως ως συνθήκες βελτιστοποίησης πρώτης 

τάξης. 

Είναι δύσκολο να καθορίσουμε κατά πόσο μια λύση των συνθηκών βελτιστοποίησης 

πρώτης τάξης είναι στην ουσία ένα παγκόσμιο μέγιστο, όπως επιθυμούμε. Ωστόσο, αν 

οι περιορισμοί είναι όλοι γραμμικοί, το πρώτο βήμα (το οποίο είναι συνήθως επαρκές) 

είναι να κοιτάξουμε τον πίνακα των δεύτερων παραγώγων.  

Αυτός ο πίνακας ονομάζεται και Hessian του f στο x. 

𝐻𝑓(𝑥) = [
𝑑2𝑓

𝑑𝑥𝑖𝑑𝑥𝑗
]. 

 

Έχουμε το θεώρημα 16.1. 

Αν οι περιορισμοί είναι γραμμικοί, ένα κρίσιμο σημείο x* είναι ένα τοπικό μέγιστο εάν 

휉𝛵𝛨𝑓(𝑥∗)휉 < 0 (7.4) 

Για κάθε 휉 ≠ 0 ικανοποιείται  

휉𝛵∇𝑔𝑖(𝑥
∗) = 0, 𝑖 = 1,2, … . ,𝑚. (7.5) 

 

Απόδειξη: Αρχίζουμε με τη δύο – όρων σειρά Taylor επέκτασης/έκταση/εξάπλωση της f  

γύρω από το x*: 

𝑓(𝑥∗ + 휉) = 𝑓(𝑥∗) + ∇𝑓(𝑥∗)𝑇휉 +
1

2
휉𝛵𝛨𝑓(𝑥∗)휉 + 휊(‖휉‖2). 

Το διάνυσμα ξ αναπαριστά μια μετατόπιση από το τρέχον σημείο x*. Οι μόνες 

μετατοπίσεις που είναι σχετικές είναι εκείνες/αυτές που βρίσκονται/συμπεριλαμβάνονται 

στο εφικτό σύνολο. Επομένως, έστω ότι το ξ είναι ένα διάνυσμα κατεύθυνσης που 

ικανοποιεί την 7.5. Από τις 7.3 και 7.5, βλέπουμε ότι ∇𝑓(𝑥∗)휉 = 0 και έτσι 

𝑓(𝑥∗ + 휉) = 𝑓(𝑥∗) +
1

2
휉𝛵𝛨𝑓(𝑥∗)휉 + 휊(‖휉‖2). 

Η χρήση της 7.4 ολοκληρώνει την απόδειξη.  

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αν η 7.4 ικανοποιείται, όχι μόνο στο x*, αλλά σε όλα τα x, τότε 

το x* θα είναι είναι ένα μοναδικό παγκόσμιο μέγιστο. 

Στο ακόλουθο τμήμα, θα χρησιμοποιήσουμε τους πολλαπλασιαστές Lagrange για να 

μελετήσουμε το κεντρικό μονοπάτι, όπως ορίζεται από το πρόβλημα φραγμών. 
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7.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ LAGRANGE ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΦΡΑΓΜΟΥ 

 

Σε αυτό το τμήμα, θα χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς των πολλαπλασιαστών 

Lagrange για να μελετήσουμε τη λύση (την επίλυση) του προβλήματος φραγμού. 

Συγκεκριμένα, θα δείξουμε ότι για κάθε τιμή της φραγμένης παραμέτρου μ, υπάρχει μια 

μοναδική λύση για το πρόβλημα φραγμού. Θα δείξουμε επίσης, πως καθώς το μ τείνει 

προς το μηδέν, η λύση του προβλήματος φραγμού τείνει προς τη λύση του αρχικού 

προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού. Στην πορεία της μελέτης μας, θα 

σκοντάψουμε φυσικά, πάνω στο κεντρικό μονοπάτι για το δυικό πρόβλημα. Αν 

μελετηθούν μαζί, οι εξισώσεις που ορίζουν τα αρχικά τα δυικά- κεντρικά μονοπάτια 

παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και έτσι, θα εισαγάγουμε την έννοια ενός πρωταρχικού – 

δυικού κεντρικού μονοπατιού.  

Αρχίζουμε με το να ανακαλέσουμε το πρόβλημα φραγμού: 

𝑚𝑎𝑧𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒    𝑐𝑇𝑥 + 휇 ∑𝑙𝑜𝑔 𝑥𝑗

𝑗

+ 휇 ∑𝑙𝑜𝑔𝑤𝑖

𝑖

 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜   𝐴𝑥 + 𝑤 = 𝑏 

Αυτό είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης ισότητας-περιορισμού και έτσι, είναι ένα 

πρόβλημα στο οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε τα εργαλεία πολλαπλασιαστών 

Lagrange που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Στην προκειμένη περίπτωση, 

η μορφή των πολλαπλασιαστών είναι:  

𝐿(𝑥, 𝑤, 𝑦) = 𝑐𝑇𝑥 + 휇 ∑𝑙𝑜𝑔𝑥𝑗

𝑗

+ 휇 ∑𝑙𝑜𝑔𝑤𝑖

𝜄

+ 𝑦𝑇(𝑏 − 𝐴𝑥 − 𝑤). 

 

Αν παραγωγίσουμε ως προς την κάθε μεταβλητή και τις θέσουμε στο μηδέν, τότε 

παίρνουμε τις συνθήκες βελτιστοποίησης πρώτης-τάξης: 

𝑑𝐿

𝑑𝑥𝑗
= 𝑐𝑗 + 휇

1

𝑥𝑗
− ∑𝑦𝑖𝑎𝑖𝑗 = 0, 𝑗 = 1,2,… . . , 𝑛.

𝑖

 

𝑑𝐿

𝑑𝑤𝑖
= 휇

1

𝑤𝑖
− 𝑦𝑖                       = 0, 𝑖 = 1,2,…… ,𝑚. 

𝑑𝐿

𝑑𝑦𝑖
= 𝑏𝑖 − ∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 − 𝑤𝑖        = 0, 𝑖 = 1,2,… . . , 𝑚.

𝑗

 

Αν γράψουμε αυτές τις εξισώσεις σε μορφή πίνακα, παίρνουμε: 

𝐴𝑇𝑦 − 휇𝛸−1𝑒 = 𝑐 
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                                 𝑦 = 휇𝑊−1𝑒 

                                                                         𝐴𝑥 + 𝑤 = 𝑏 

 

Εδώ, όπως έχει αναφερθεί και στην αρχή του κεφαλαίου, το 𝑋 δηλώνει το διαγώνιο 

πίνακα του οποίου οι διαγώνιοι όροι (τιμές) είναι οι συνισταμένες του 𝑥 και ομοίως για το 

𝑊. Επίσης, θυμηθείτε ότι χρησιμοποιούμε το 𝑒 για να δηλώσουμε το διάνυσμα όλων 

αυτών. 

Με το να εισαγάγουμε ένα νέο διάνυσμα που ορίζεται ως 𝑧 =  휇𝑋−1𝑒, μπορούμε να 

ξαναγράψουμε τις συνθήκες βελτιστοποίησης πρώτης τάξης ως εξής: 

𝐴𝑥 + 𝑤 = 𝑏 

𝐴𝑇𝑦 − 𝑧 = 𝑐 

𝑧 = 휇𝛸−1𝑒 

𝑦 = 휇𝑊−1𝑒. 

Τέλος, αν πολλαπλασιάσουμε την τρίτη εξίσωση επί Χ και την τέταρτη εξίσωση επί W, 

καταλήγουμε σε μια πρωταρχική – δυική μορφή γραφής αυτών των εξισώσεων: 

 

𝐴𝑥 + 𝑤 = 𝑏 

𝐴𝑇𝑦 − 𝑧 = 𝑐 

𝛸𝛧𝑒 = 휇𝑒                         (7.6) 

𝑦𝑊𝑒 = 휇𝑒. 

Να σημειωθεί ότι η πρώτη εξίσωση είναι η ισότητα περιορισμού που εμφανίζεται στο 

πρωταρχικό πρόβλημα, ενώ η δεύτερη εξίσωση είναι η ισότητα περιορισμού για το δυικό 

πρόβλημα. Επιπλέον, αν γράψουμε την τρίτη και την τέταρτη εξίσωση ως προς τις 

συνιστώσες τους, βλέπουμε ότι είναι στενά συνδεδεμένες στον παλιό μας φίλο, τη 

συμπληρωματικότητα. Στην ουσία, αν θέσουμε ότι το μ ισούται με μηδέν, τότε είναι 

ακριβώς οι συνήθεις συνθήκες συμπληρωματικότητας που πρέπει να ικανοποιούνται 

στη βελτιστοποίηση. Γι’ αυτό το λόγο, θα ονομάσουμε αυτές τις δύο τελευταίες εξισώσεις 

μ-συμπληρωματικές συνθήκες (μ συνθήκες συμπληρωματικότητας). 

𝑥𝑗𝑧𝑗 = 휇, 𝑗 = 1,2, … . . , 𝑛 

𝑦𝑖𝑤𝑖 = 휇, 𝑖 = 1,2, …… ,𝑚. 
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Οι συνθήκες βελτιστοποίησης πρώτης τάξης, όπως γράφονται στην 7.6, μας δίνουν 

2n+2m εξισώσεις σε 2n+2m αγνώστους. Αν αυτές οι εξισώσεις ήταν γραμμικές, θα 

μπορούσαν να λυθούν με χρήση της απαλοιφής Gauss και το όλο θέμα του γραμμικού 

προγραμματισμού δεν θα ήταν πιο πολύπλοκο από την επίλυση προβλημάτων 

γραμμικών εξισώσεων. Οι μόνες μη-γραμμικές εκφράσεις σε αυτές τις εξισώσεις είναι 

απλοί πολλαπλασιασμοί όπως ο 𝑥𝑗𝑧𝑗. Αυτό είναι και το πιο κοντινό που έχουν στο να 

είναι γραμμικές και που κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί. Κι όμως, είναι αυτή η μη-

γραμμικότητα που κάνει το θέμα του γραμμικού προγραμματισμού τετριμμένο. 

Πρέπει να διερωτηθούμε κατά πόσο μια λύση της 7.6 υπάρχει και εαν υπάρχει, κατά 

πόσο είναι μοναδική.  

Τα πιο πάνω ερωτήματα, τίθενται αντίστροφα, πρώτα το δεύτερο και μετά το πρώτο. 

 

7.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ 

 

Για να δείξουμε ότι η λύση, αν αυτή υπάρχει, πρέπει να είναι μοναδική, χρησιμοποιούμε 

πληροφορία δεύτερης τάξης, στη συνάρτηση φράγμα: 

𝑓(𝑥, 𝑤) = 𝑐𝑇𝑥 + 휇 ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑥𝑗𝑗 + 휇 ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑤𝑖𝑖  (7.7) 

Τα πρώτα παράγωγα είναι: 

𝑑𝑓

𝑑𝑥𝑗
= 𝑐𝑗 +

휇

𝑥𝑗
,   𝑗 = 1,2,… . . , 𝑛, 

𝑑𝑓

𝑑𝑤𝑖
=

휇

𝑤𝑖
,        𝑖 = 1,2,… . . , 𝑚, 

και καθαρά δεύτερα παράγωγα είναι: 

𝑑2𝑓

𝑑𝑥𝑗
2 = −

휇

𝑥𝑗
2 ,   𝑗 = 1,2,… . . , 𝑛, 

𝑑2𝑓

𝑑𝑤𝑖
2 = −

휇

𝑤𝑖
2 ,        𝑖 = 1,2, … . . , 𝑚, 

Όλα τα μικτά δεύτερα παράγωγα απαλείφονται/εξαφανίζονται. Επομένως, ο Hessian 

είναι ένας διαγώνιος πίνακας με αυστηρώς αρνητικούς όρους/καταγραφές. Άρα, με βάση 

το Θεώρημα 7.1, μπορεί να υπάρχει ένα κριτικό σημείο το πολύ και αν αυτό υπάρχει, 

είναι ένα παγκόσμιο μέγιστο. 
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8 ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

Σε αυτό το κεφάλαιο, ορίζουμε μια μέθοδο εσωτερικού σημείου για γραμμικό 

προγραμματισμό, η οποία ονομάζεται και μέθοδος που ακολουθεί το μονοπάτι. 

Ανακαλέστε ότι για τη μέθοδο Simplex απαιτήθηκε μια διαδικασία επίλυσης δύο φάσεων 

(διαδικασία διφασικής λύσης). Η μέθοδος που ακολουθεί το μονοπάτι είναι μονοφασική 

μέθοδος. Αυτό σημαίνει ότι η μέθοδος μπορεί να αρχίσει από ένα εφικτό σημείο  το οποίο 

να μην είναι ούτε πρωτεύον ούτε δυικό και από εκεί θα οδηγηθεί κατευθείαν στη βέλτιστη 

λύση. Επομένως, αρχίζουμε με μια αυθαίρετη επιλογή από αυστηρά θετικές τιμές για 

όλους τους πρωτεύον αριθμούς και όλες τις δυικές μεταβλητές, π.χ. (x, w, y, z) > 0 και 

μετά,  ενημερώνουμε αυτές τις μεταβλητές, επαναληπτικά, ως ακολούθως: 

1. Εκτιμούμε την κατάλληλη τιμή για το μ (δηλαδή, μικρότερη από την τρέχουσα 

τιμή, αλλά όχι πάρα πολύ μικρή). 

2. Υπολογίζουμε το βήμα κατεύθυνσής (𝛥𝑥, 𝛥𝑤, 𝛥𝑦, 𝛥𝑧)  δείχνοντας περίπου το 

σημείο (𝑥𝜇 , 𝑤𝜇 , 𝑦𝜇 , 𝑧𝜇) στη κεντρική τροχιά. 

3. Υπολογίζουμε το  βήμα μήκους της παραμέτρου θ έτσι ώστε το νέο σημείο  

�̃� = 𝑥 + 휃𝛥𝑥,        �̃� = 𝑦 + 𝛩𝛥𝑦, 

�̃� = 𝑤 + 휃𝛥𝑤,    �̃� = 𝑧 + 휃𝛥𝑧 

να εξακολουθεί να έχει αυστηρά θετικά στοιχεία. 

4. Αντικαθιστούμε (𝑥, 𝑤, 𝑦, 𝑧) με τη νέα λύση (�̃�, �̃�, 𝑦,̃ , �̃�). 

 

Για να ορίσουμε πλήρως τη μέθοδο που ακολουθεί το μονοπάτι, αρκεί απλά να 

ακολουθήσουμε με ακρίβεια κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα βήματα (ή να κάνουμε τα 

τέσσερα αυτά βήματα ακριβή). Από τη στιγμή που το δεύτερο βήμα είναι, κατά μία έννοια, 

το πιο θεμελιώδες, αρχίζουμε με τη δική του περιγραφή και έπειτα, θα στρέψουμε την 

προσοχή μας και στα υπόλοιπα. 

8.1 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΗΜΑΤΟΣ (ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) 

 

Ο στόχος μας είναι να βρούμε (Δx, Δw, Δy, Δz) τέτοια ώστε το νέο σημείο (x + Δx,w + 

Δw,y + Δy,z + Δz)  να βρίσκεται προσεγγιστικά στο πρώτο-δυαδικό κεντρικό μονοπάτι 

στο σημείο (xμ, wμ, yμ, zμ). Ανακαλώντας τις προσδιοριστικές εξισώσεις για αυτό το 

σημείο στο κεντρικό μονοπάτι: 

 

𝐴𝑥 + 𝑤 = 𝑏 

𝐴𝑇𝑦 − 𝑧 = 𝑐 
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𝛸𝛧𝑒 = 휇𝑒 

𝑦𝑊𝑒 = 휇𝑒. 

Βλέπουμε ότι το νέο σημείο (x + Δx,w + Δw,y + Δy,z + Δz), αν ήταν να βρίσκεται ακριβώς 

πάνω στο κεντρικό μονοπάτι στο μ, θα οριζόταν από 

 

𝐴(𝑥 + 𝛥𝑥) + (𝑤 + 𝛥𝑤) = 𝑏       

𝐴𝑇(𝑦 + 𝛥𝑦) − (𝑧 + 𝛥𝑧) = 𝑐    

( 𝛸 + 𝛥𝑋)(𝛧 + 𝛥𝑍)𝑒 = 휇𝑒  

(𝑌 + 𝛥𝑌)(𝑊 + 𝛥𝑊)𝑒 = 휇𝑒.   

 

Αν θεωρήσουμε τα (x, w, y, z) και τα (Δx, Δw, Δy, Δz) ως αγνώστους, ξαναγράφουμε 

αυτές τις εξισώσεις με τους αγνώστους στα αριστερά και τα δεδομένα στα δεξιά: 

𝐴𝛥𝑥 + 𝛥𝑤 = 𝑏 − 𝐴𝑥 − 𝑤 =: 𝑝 

𝐴𝑇𝛥𝑦 − 𝛥𝑧 = 𝑐 − 𝐴𝑇𝑦 + 𝑧 =: 𝜎 

         𝑧𝛥𝑥 +  𝛸𝛥𝑧 + 𝛥𝛸𝛥𝑍𝑒 = 휇𝑒 − 𝛸𝛧𝑒 

                                                𝑊𝛥𝑦 + 𝑌𝛥𝑤 + 𝛥𝑌𝛥𝑊𝑒 = 휇𝑒 − 𝑌𝑊𝑒. 

 

Σημειώστε ότι έχουμε εισαγάγει τις συντομογραφίες ρ και σ, για τις δύο πρώτες πλευρές 

στα δεξιά. Αυτές οι δύο συναρτήσεις αναπαριστούν την ανέφικτη πρωτεύον και τη δυικη 

ανέφικτη, αντίστοιχα. 

Τώρα, έτσι όπως και πριν, αυτές οι εξισώσεις σχηματίζουν ένα σύστημα μη-γραμμικών 

εξισώσεων (αυτή τη φορά για τις μεταβλητές «δέλτα»). Θέλουμε να έχουμε ένα γραμμικό 

σύστημα, και έτσι σε αυτό το σημείο, απλά αφήνουμε τους μη-γραμμικούς όρους για να 

φτάσουμε στο ακόλουθο γραμμικό σύστημα: 

 

𝛢𝛥𝑥 + 𝛥𝑤 = 휌 (8.1) 

𝛢𝛵𝛥𝑦 − 𝛥𝑧 = 𝜎 (8.2) 

𝛧𝛥𝑥 + 𝑋𝛥𝑧 = 휇𝑒 − 𝑋𝑍𝑒 (8.3) 

𝑊𝛥𝑦 + 𝑌𝛥𝑤 = 휇𝑒 − 𝑌𝑊𝑒. (8.4) 

 

Αυτό το σύστημα εξισώσεων είναι ένα γραμμικό σύστημα από 2n + 2m εξισώσεις σε 2n 

+ 2m αγνώστους. Θα δείξουμε αργότερα ότι αυτό το σύστημα είναι μη-μοναδικό και 
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επομένως, ότι έχει μια μοναδική λύση που ορίζει τις κατευθύνσεις βήματος για τη μέθοδο 

που ακολουθεί το μονοπάτι. Τα κεφάλαια 9 και 10 ασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα με 

τη μελέτη μεθόδων για αποτελεσματική επίλυση συστημάτων αυτού του τύπου. 

Αν η απόπειρα της εγκατάλειψης των μη-γραμμικών όρων «δέλτα» σας φαίνεται 

τολμηρή, αφήστε μας να επισημάνουμε ότι αυτή είναι η πιο κοινή προσέγγιση για την 

επίλυση μη-γραμμικών συστημάτων εξισώσεων. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται Μέθοδος 

Newton. Περιγράφεται σύντομα στην ενότητα που ακολουθεί. 

 

8.2 ΜΕΘΟΔΟΣ NEWTON 

 

Δεδομένης μιας συνάρτησης  

𝐹(휉) = [

𝐹1(휉)

𝐹2(휉)
⋮

𝐹𝛮(휉)

]          , 휉 = [

휉1

휉2

⋮
휉𝛮

] 

 

Από RN σε RN, ένα κοινό πρόβλημα είναι να βρούμε ένα σημείο ξ* ∈RN και για το οποίο 

F (ξ*) = 0. 

Τέτοιο σημείο ονομάζεται και ρίζα της F. Η Μέθοδος Newton είναι μια επαναληπτική 

μέθοδος για την επίλυση ενός τέτοιου προβλήματος. Ένα βήμα της μεθόδου ορίζεται ως 

ακολούθως. Δεδομένου οποιουδήποτε σημείου ξ ∈ RN, ο στόχος είναι να βρούμε μια 

κατεύθυνση βήματος Δξ για την οποία F (ξ + Δξ) = 0. Βέβαια, για μια μη-γραμμική F δεν 

είναι δυνατόν να βρούμε μια τέτοια κατεύθυνση βήματος. Επομένως, υπολογίζεται 

προσεγγιστικά από τους πρώτους δύο όρους της επέκτασης της σειράς Taylor. 

 

𝐹(휉 + 𝛥휉) ≈ 𝐹(휉) + 𝐹′(휉)𝛥휉, 

Όπου  

𝐹′(휉) =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑑𝐹1

𝑑휉1

𝑑𝐹1

𝑑휉2
⋯

𝑑𝐹1

𝑑휉𝛮

𝑑𝐹2

𝑑휉1

𝑑𝐹2

𝑑휉2
⋯

𝑑𝐹2

𝑑휉𝛮

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑑𝐹𝛮

𝑑휉1

𝑑𝐹𝛮

𝑑휉2
…

𝑑𝐹𝛮

𝑑휉𝛮]
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Η προσέγγιση είναι γραμμική στη Δξ. Επομένως, αν εξισώσουμε τη συνάρτηση με μηδέν, 

θα μας δώσει ένα γραμμικό σύστημα για να λύσουμε για την κατεύθυνση βήματος:  

𝐹′(휉)𝛥휉 = −𝐹(휉). 

 

Δεδομένης της Δξ. Η μέθοδος Newton ενημερώνει την παρούσα λύση ξ με το να την 

αντικαθιστά με ξ + Δξ. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου η παρούσα λύση να είναι 

προσεγγιστικά μια ρίζα, π.χ. η F (ξ) να ισούται περίπου με μηδέν. Απλά παραδείγματα 

μιας διάστασης δίδονται σε κάθε κείμενο στοιχειωδών λογισμών και δείχνουν ότι αυτή η 

μέθοδος αποδίδει αρκετά καλά, όταν δουλεύει, αλλά μπορεί να αποτύχει αν η F δεν 

συμπεριφέρεται καλά και το αρχικό σημείο είναι πολύ απομακρυσμένο από μια λύση.  

Ας επιστρέψουμε τώρα στο πρόβλημα του να βρούμε ένα σημείο στο κεντρικό μονοπάτι. 

θέτουμε: 

휉 = [

𝑥
𝑦
𝑤
𝑧

]  

 

Και  

𝐹(휉) = [ 

𝛢𝑥 + 𝑤 − 𝑏
𝐴𝑇𝑦 − 𝑧 − 𝑐
𝑋𝑍𝑒 − 휇𝑒
𝑌𝑊𝑒 − 휇𝑒

], 

Βλέπουμε ότι το σύνολο εξισώσεων που ορίζουν (xμ, yμ, wμ, zμ) είναι μια ρίζα της F. Ο 

πίνακας παραγώγων της F δίδεται από 

𝐹′(휉) = [

𝛢 0 𝛪 0 
0 𝛢𝛵 0 −𝛪
𝛧 0 0 𝛸
0 𝑊 𝑌 0

] 

 

Σημειώνουμε ότι 

𝛥휉 = [

𝛥𝑥
𝛥𝑦
𝛥𝑤
𝛥𝑧

] 

 

Είναι εύκολο να δούμε ότι η κατεύθυνση του Newton συμπίπτει με την κατεύθυνση που 

προκύπτει από την επίλυση των εξισώσεων (8.1) – (8.4). 
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8.3 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

 

Χρειάζεται να αναφέρουμε πώς επιλέγουμε τη μ. Αν η μ επιλεγεί να είναι πολύ μεγάλη, 

τότε η ακολουθία θα μπορούσε να συγκλίνει στο αναλυτικό κέντρο του εφικτού συνόλου, 

όμως δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Εάν όμως, η μ επιλεγεί να είναι αρκετά μικρή, τότε 

η αλληλουχία θα μπορούσε να εκτραπεί πολύ μακριά από το κεντρικό μονοπάτι και ο 

αλγόριθμος θα μπορούσε να πιεστεί μέσα στο όριο του εφικτού συνόλου, σε μια θέση 

που να είναι αναντίστοιχη. Το κόλπο είναι να βρούμε ένα λογικό συμβιβασμό ανάμεσα 

στα δύο αυτά ακραία άκρα.  Για να το κάνουμε αυτό, πρώτα πρέπει να βρούμε μια τιμή 

που να αναπαριστά, κατά μια έννοια, την τρέχουσα αξία της μ, και έπειτα να διαλέξουμε 

κάτι μικρότερο από αυτό, ας πούμε ένα σταθερό κλάσμα της.  

Δίδεται ένα σημείο (x, w, y, z) το οποίο να είναι σχεδόν σίγουρα εκτός του κεντρικού 

μονοπατιού. Αν ήταν στο κεντρικό μονοπάτι, τότε υπάρχουν αρκετές φόρμουλες με τις 

οποίες θα μπορούσαμε να βρούμε την αντίστοιχη τιμή της μ. Για παράδειγμα, θα 

μπορούσαμε απλά να υπολογίσουμε την zjxj  για κάθε σταθερό δείκτη j. Η θα 

μπορούσαμε να υπολογίσουμε την yiwi για κάθε σταθερά i. Ή όσο παράλογο και αν 

ακούγεται, μπορούμε απλά να βρούμε το μέσο όρο όλων αυτών των τιμών: 

휇 =
𝑧𝑇𝑥+𝑦𝑇𝑤

𝑛+𝑚
. (8.5) 

 

Αυτός ο τύπος μας δίνει ακριβώς την τιμή του μ, όποτε είναι γνωστό ότι  το (x, w, y, z) 

βρίσκεται πάνω στο κεντρικό μονοπάτι. Το σημείο κλειδί σε αυτή την περίπτωση είναι 

ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτό τον τύπο για να δημιουργήσουμε μια εκτίμηση για τη μ, 

ακόμα και όταν η τρέχουσα/παρούσα λύση (x, w, y, z) δεν βρίσκεται πάνω στο κεντρικό 

μονοπάτι. Φυσικά, ο αλγόριθμος χρειάζεται μια τιμή της μ που να αναπαριστά ένα σημείο 

πιο κοντά στη βελτιστοποίηση παρά στην τρέχουσα επίλυση. Επομένως, ο αλγόριθμος 

παίρνει αυτή την «ονομαστική» αξία και τη μειώνει κατά ένα συγκεκριμένο κλάσμα: 

휇 = 𝛿
𝑧𝑇𝑥 + 𝑦𝑇𝑤

𝑛 + 𝑚
, 

 

Όπου το δ είναι ένας αριθμός ανάμεσα στο μηδέν και το ένα. Στην πράξη, κάποιος 

μπορεί να ανακαλύψει ότι το να θέσουμε το δ, περίπου, στο 1/10 δουλεύει αρκετά καλά, 

αλλά για χάρη της συζήτησης, θα το αφήνουμε πάντα ως μια παράμετρο. 
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8.4 ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΣ 
 

Οι κατευθύνσεις βήματος, οι οποίες καθορίστηκαν με τη βοήθεια της μεθόδου Newton, 

καθορίστηκαν κάτω από την υπόθεση ότι η παράμετρος μήκους βήματος θ, θα ήταν ίση 

με ένα (π.χ.  �̃� = 𝑥 + 𝛥𝑥, κτλ ). Το να κάνουμε αυτό το βήμα όμως, μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την παραβίαση της ιδιότητας ότι κάθε συνιστώσα των πρώτων και δυαδικών 

μεταβλητών πρέπει να παραμείνει θετική. Επομένως, μπορεί να χρειαστεί να 

χρησιμοποιήσουμε μια μικρότερη τιμή για το θ. Πρέπει να διασφαλίσουμε, για 

παράδειγμα, ότι 

𝑥𝑗 + 휃𝛥𝑥𝑗 > 0, 𝑗 = 1,2,… . , 𝑛. 

 

Με τη μετακίνηση της Δxj στην άλλη πλευρά και τη μετέπειτα διαίρεση από τα θ και xj, και 

οι δύο από τις οποίες είναι θετικές, βλέπουμε ότι η θ πρέπει να ικανοποιεί 

1

휃
> −

𝛥𝑥𝑗

𝑥𝑗
, 𝑗 = 1,2, … . . , 𝑛.  

 

Φυσικά, μια παρόμοια ανίσωση θα πρέπει να ικανοποιείται και για τις μεταβλητές w, y 

και z. Αν τα συνυπολογίσουμε, η μέγιστη τιμή του θ, δίδεται από την  

1

𝜃
= 𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑗
{−

𝛥𝑥𝑗

𝑥𝑗
, −

𝛥𝑤𝑖

𝑤𝑖
, −

𝛥𝑦𝑖

𝑦𝑖
, −

𝛥𝑧𝑗

𝑧𝑗
 ), (8.6) 

 

Όπου έχουμε κάπως καταχραστεί τη σημειογραφία με το να χρησιμοποιήσουμε το maxij 

για να δηλώσουμε το μέγιστο όλων των αναλογιών στο σύνολο που υποδεικνύεται. 

Ωστόσο, αυτή η επιλογή του θ δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη ανίσωση και γι’ αυτό 

εισαγάγουμε την παράμετρο r, η οποία είναι ένας αριθμός κοντά στο 1, αλλά αυστηρά 

μικρότερος από αυτό και θέτουμε 

 

휃 = 𝑟(max
𝑖,𝑗

{−
𝛥𝑥𝑗

𝑥𝑗
, −

𝛥𝑤𝑖

𝑤𝑖
, −

𝛥𝑦𝑖

𝑦𝑖
, −

𝛥𝑧𝑗

𝑧𝑗
} )

−1

 Λ 1   (8.6) 
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Αυτός ο τύπος μπορεί να φαίνεται κάπως μπερδεμένος και κανείς δεν θα έπρεπε κατ’ 

ακρίβεια να τον λύσει «στο χέρι», αλλά είναι στην πραγματικότητα ασήμαντος για έναν 

υπολογιστή, που μπορεί εύκολα να τον επιλύσει. Ένα τέτοιο υποπρόγραμμα θα είναι 

πολύ γρήγορο, αφού απαιτεί μόνο πράξεις της τάξης των 2n + 2m. 

Αρχικοποιήστε  (𝑥, 𝑤, 𝑦, 𝑧) > 0 

Καθώς (δεν είναι βέλτιστο) { 

휌 = 𝑏 − 𝐴𝑥 − 𝑤 

𝜎 = 𝑐 − 𝐴𝑇𝑦 + 𝑧 

𝛾 = 𝑧𝑇𝑥 + 𝑦𝑇𝑤 

휇 = 𝛿
𝛾

𝑛 + 𝑚
  

Επίλυση : 

𝐴𝛥𝑥 + 𝛥𝑤 = 휌 

𝛢𝛵𝛥𝑦 − 𝛥𝑧 = 𝜎 

𝛧𝛥𝑥 + 𝑋𝛥𝑧 = 휇𝑒 − 𝑋𝑍𝑒 

𝑊𝛥𝑦 + 𝑌𝛥𝑤 = 휇𝑒 − 𝑌𝑊𝑒 

휃 = 𝑟(max
𝑖,𝑗

{−
𝛥𝑥𝑗

𝑥𝑗
, −

𝛥𝑤𝑖

𝑤𝑖
, −

𝛥𝑦𝑖

𝑦𝑖
, −

𝛥𝑧𝑗

𝑧𝑗
} )

−1

 Λ 1   

𝑥 ← 𝑥 + 휃𝛥𝑥, 𝑤 ← 𝑤 + 휃𝛥𝑤 

𝑦 ← 𝑦 + 휃𝛥𝑦,          𝑧 ← 𝑧 + 휃𝛥𝑧 

 The path-following method. 

 

Μια περίληψη του αλγόριθμου φαίνεται πιο πάνω. Στην επόμενη ενότητα θα 

μελετήσουμε κατά πόσο αυτός ο αλγόριθμος συγκλίνει προς μια βέλτιστη λύση ή όχι.  
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8.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
 

Σε αυτή την ενότητα, μελετάμε τις ιδιότητες σύγκλισης του αλγορίθμου που ακολουθεί το 

μονοπάτι. Θυμηθείτε ότι η μέθοδος Simplex είναι ένας πεπερασμένος αλγόριθμος (αν 

υποθέσουμε ότι τα βήματα ακολουθούνται έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνονται 

κύκλοι). Η κατάσταση όμως διαφέρει στην περίπτωση των μεθόδων εσωτερικού 

σημείου. Κάθε λύση που παράγεται θα έχει όλες τις μεταβλητές απόλυτα θετικές. Παρόλο 

που για να είναι βέλτιστη η λύση, γενικά απαιτείται να γίνει απαλοιφή πολλών 

παραμέτρων. Αυτή η απαλοιφή μπορεί μόνο να συμβεί «εντός του ορίου». Αυτό όμως 

εγείρει ερωτήματα, τα πιο θεμελιώδη από τα οποία είναι τα εξής: Η ακολουθία λύσεων 

που παράγεται από τη μέθοδο που ακολουθεί το μονοπάτι, συγκλίνει; Αν ναι, είναι το 

όριο βέλτιστο; Πόσο γρήγορη είναι η σύγκλιση; Συγκεκριμένα, αν θέσουμε «ανοχές της 

βέλτιστης» πόσες επαναλήψεις θα χρειαστούν για την επίτευξη αυτών των ανοχών; Αυτά 

τα ερωτήματα θα τεθούν σε αυτό εδώ το μέρος.  

Σε αυτό το μέρος θα πρέπει να μετρήσουμε το μέγεθος διαφορετικών διανυσμάτων. 

Υπάρχουν πολλές επιλογές. Για παράδειγμα, για κάθε  1 ≤ 𝑝 < ∞, μπορούμε να 

ορίσουμε την ούτω καλούμενη p-norm ενός διανύσματος x ως: 

‖𝑥‖𝑝 = (∑|𝑥𝑗|
𝑝

𝑗

)

1
𝑝

 

 

Το όριο, καθώς η p τείνει προς το άπειρο, είναι επίσης καλά ορισμένο και απλοποιείται 

στην ούτω καλούμενη sup-norm. 

 ‖𝑥‖∞ = max
𝑗

|𝑥𝑗|. 

8.5.1 Μέτρα προόδου 
 

Θυμηθείτε από τη θεωρία της δυαδικότητας ότι υπάρχουν τρία κριτήρια που πρέπει να 

πληρούνται προκειμένου να είναι βέλτιστη μια πρωτογενής – δυική λύση.  

(1) Πρωταρχική εφικτότητα 

(2) Δυική εφικτότητα και 

(3) Συμπληρωματικότητα 
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Για κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια, εισαγάγουμε ένα μέτρο της έκτασης στην οποία 

αποτυγχάνει η πλήρωσή τους.  

Για το κριτήριο πρωταρχικής εφικτότητας. Χρησιμοποιούμε την 1-norm του διανύσματος 

πρωταρχικής εφικτότητας  

𝝆 = 𝒃 − 𝑨𝒙 − 𝒘 

 

Για το κριτήριο δυαδικής εφικτότητας, χρησιμοποιούμε την 1-norm του διανύσματος 

δυαδικής εφικτότητας 

𝜎 = 𝑐 − 𝐴𝑇𝑦 + 𝑧 

 

Για τη συμπληρωματικότητα, χρησιμοποιούμε 

𝛾 = 𝑧𝑇𝑥 + 𝑦𝑇𝑤. 

8.5.2 Πρόοδος σε μια επανάληψη 
 

Για την ανάλυση αυτού του τμήματος, προτιμούμε να τροποποιήσουμε τον αλγόριθμο 

ελαφρώς, με το να θέσουμε μικρότερα βήματα από αυτά που καθορίστηκαν 

προηγουμένως.  

Έτσι, θέτουμε 

휃 = 𝑟(max
𝑖,𝑗

{|
𝛥𝑥𝑗

𝑥𝑗
| , |

𝛥𝑤𝑖

𝑤𝑖
| , |

𝛥𝑦𝑖

𝑦𝑖
| , |

𝛥𝑧𝑗

𝑧𝑗
|)

−1

^1   

                                         =
𝑟

(max(‖𝑋−1𝛥𝑥‖∞,…..,‖𝑍−1𝛥𝑧‖∞)
  ^1.   (8.7) 

 

Σημειώστε ότι η μόνη αλλαγή ήταν να αντικατασταθούν οι αρνητικές αναλογίες από την 

απόλυτη τιμή των ίδιων αναλογιών. Από τη στιγμή που το μέγιστο των απόλυτων τιμών 

μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο των ίδιων των αναλογιών, αυτός ο τύπος 

δημιουργεί μια μικρότερη τιμή/αξία για τη θ. Σε αυτή την ενότητα θέτουμε ότι x, y κτλ 

συμβολίζουν ποσότητες από τη μια επανάληψη του αλγορίθμου και βάζουμε μια 

περισπωμένη (κυματοειδή γραμμή) στα ίδια γράμματα για να δηλώσουμε την ίδια 

ποσότητα στην επόμενη επανάληψη του αλγορίθμου. Επομένως,  
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𝑥 = 𝑥 + 휃𝛥𝑥,          �̃� = 𝑦 + 휃𝛥𝑦. 

�̃� = 𝑤 + 휃𝛥𝑤,        �̃� = 𝑧 + 휃𝛥𝑧 

 

Τώρα ας υπολογίσουμε μερικές από τις άλλες ποσότητες. Ξεκινάμε με την πρωταρχική 

ανεφικτότητα: 

휌̃ = 𝑏 − 𝐴�̃� − �̃� 

= 𝑏 − 𝐴𝑥 − 𝑤 − 휃(𝛢𝛥𝑥 + 𝛥𝑤). 

 

Αλλά η b – Ax – w ισούται με την πρωταρχική ανεφικτότητα ρ (εξ’ ορισμού) και η ΑΔx + 

Δw επίσης ισούται με ρ, από τη στιγμή που αυτή είναι ακριβώς η πρώτη εξίσωση στο 

σύστημα που ορίζει τις «δέλτα» μεταβλητές. Άρα,  

휌̃ = (1 − 휃)휌.   (8.8) 

Ομοίως 

�̃� = 𝑐 − 𝐴𝑇�̃� + �̃� 

= 𝑐 − 𝐴𝑇𝑦 + 𝑧 − 휃(𝛢𝛥𝑦 − 𝛥𝑧) 

= (1 − 휃)𝜎.   (8.9) 

 

Από τη στιγμή που η θ είναι ένας αριθμός ανάμεσα στο μηδέν και στο ένα, ακολουθεί ότι 

κάθε επανάληψη θα παράγει μια μείωση τόσο στην πρωταρχική όσο και στη δυαδική 

ανεφικτότητα και αυτή η μείωση είναι τόσο καλύτερη όσο το θ προσεγγίζει το ένα. 

Η ανάλυση της συμπληρωματικότητας είναι λίγο πιο πολύπλοκη (εξάλλου, αυτό είναι και 

το μέρος του συστήματος που πραγματοποιήθηκε η γραμμικοποίηση): 

�̃� = �̃��̃� + �̃�𝑇�̃� 

= (𝑧 + 휃𝛥𝑧)𝑇(𝑥 + 휃𝛥𝑥) + (𝑦 + 휃𝛥𝑦)𝑇(𝑤 + 휃𝛥𝑤) 

= 𝑧𝑇𝑥 + 𝑦𝑇𝑤 + 휃(𝑧𝑇𝛥𝑥 + 𝛥𝑧𝑇𝑥 + 𝑦𝑇𝛥𝑤 + 𝛥𝑦𝑇𝑤) + 휃2(𝛥𝑧𝑇𝛥𝑥 + 𝛥𝑦𝑇𝛥𝑤). 
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Χρειάζεται να αναλύσουμε κάθε ένα από τους όρους θ ξεχωριστά. Από τη (8.3), 

βλέπουμε ότι 

𝑧𝑇𝛥𝑥 + 𝛥𝑧𝑇𝑥 = 𝑒𝑇(𝑍𝛥𝑥 + 𝑋𝛥𝑧) 

= 𝑒𝑇(휇𝑒 − 𝑍𝑋𝑒) 

= 휇𝑛 − 𝑧𝑇𝑥. 

Ομοίως, από την (8.4) έχουμε 

𝑦𝑇𝛥𝑤 + 𝛥𝑦𝑇𝑤 = 𝑒𝑇(𝑌𝛥𝑤 + 𝑊𝛥𝑦) 

= 𝑒𝑇(휇𝑒 − 𝑌𝑊𝑒) 

= 휇𝑚 − 𝑦𝑇𝑤. 

Τέλος, οι (8.1) και (8.2) υπονοούν ότι 

𝛥𝑧𝑇𝛥𝑥 + 𝛥𝑦𝑇𝛥𝑤 = (𝐴𝑇𝛥𝑦 − 𝜎)𝑇𝛥𝑥 + 𝛥𝑦𝑇(휌 − 𝛢𝛥𝑥) 

= 𝛥𝑦𝑇휌 − 𝜎𝛵𝛥𝑥. 

Αντικαθιστώντας αυτές τις εκφράσεις στην τελευταία έκφραση για �̃�, παίρνουμε 

�̃� = 𝑧𝑇𝑥 + 𝑦𝑇𝑤 

                            +휃(휇(𝑛 + 𝑚) − (𝑧𝑇𝑥 + 𝑦𝑇𝑤)) 

         +휃2(𝛥𝑦𝑇휌 − 𝜎𝛵𝛥𝑥). 

 

Σε αυτό το σημείο, αναγνωρίζουμε ότι zT x + yT w = γ και ότι μ(n+m) = δγ. Επομένως,  

�̃� = (1 − (1 − 𝛿)휃)𝛾 + 휃2(𝛥𝑦𝑇휌 − 𝜎𝛵𝛥𝑥). 

 

Πρέπει τώρα να εγκαταλείψουμε τις ισότητες και να δουλέψουμε με προσεγγίσεις. Το 

αγαπημένο μας εργαλείο για προσέγγιση είναι η ακόλουθη ανίσωση:|𝑣𝑇𝑤| = |∑ 𝑣𝑗𝑤𝑗𝑗 | 

≤ ∑|𝑣𝑗||𝑤𝑗|

𝑗

 

≤ (max
𝑗

|𝑣𝑗|)(∑|𝑤𝑗|) 

𝑗

 

= ‖𝑣‖∞‖𝑤‖1. 
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Αυτή η ανίσωση είναι η ασήμαντη περίπτωση ανίσωσης Holder. Από αυτή βλέπουμε 

ότι:|𝛥𝑦𝑇휌| ≤ ‖휌‖1‖𝛥𝑦‖∞ και |𝜎𝛵𝛥𝑥| ≤ ‖𝜎‖1‖𝛥𝑥‖∞. 

Ως εκ τούτου ,  

�̃� ≤ (1 − (1 − 𝛿)휃)𝛾 + 휃(‖휌‖1‖𝛥𝑦‖∞ + ‖𝜎‖1‖휃𝛥𝑥‖∞.). 

 

Έπειτα, χρησιμοποιούμε μια ειδική επιλογή μήκους βήματος θ, για να βρούμε ένα όριο 

στο‖휃𝛥𝑦‖∞.και ‖휃𝛥𝑥‖∞.Όντως, η (8.7) υπονοεί ότι 

 휃 ≤
𝑟

‖𝑋−1𝛥𝑥‖∞.
  ≤

𝑥𝑗

|𝛥𝑥𝑗|
, 𝛾휄𝛼 ό휆𝛼 𝜏𝛼 𝑗. 

Ως εκ τούτου , 

‖휃𝛥𝑥‖∞ ≤ ‖𝑥‖∞. 

 

Ομοίως,  

‖휃𝛥𝑦‖∞ ≤ ‖𝑦‖∞ 

 

Αν τώρα υποθέσουμε ότι, μέσα στην αλληλουχία (κατά μήκος της αλληλουχίας) των 

σημείων x και y, που «επισκέπτονται» από τον αλγόριθμο‖𝑥‖∞ 휅𝛼휄 ‖𝑦‖∞, περιορίζονται 

από ένα μεγάλο πραγματικό αριθμό Μ, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τη νέα 

συμπληρωματικότητα ως: 

�̃� ≤ (1 − (1 − 𝛿)휃)𝛾 + 𝑀‖휌‖1 + 𝑀‖𝜎‖1.  (8.10) 

8.5.3 Κανόνας τερματισμού 
 

Έστω ότι 휀 > 0είναι μια μικρή θετική ανοχή και έστω ότι Μ < ∞ , είναι μια μεγάλη 

πεπερασμένη ανοχή. Εάν ‖𝑥‖∞  γίνει μεγαλύτερο από την Μ, τότε σταματάμε και 

δηλώνουμε ότι το πρόβλημα είναι πρώτιστο απεριόριστο (χωρίς περιορισμούς/χωρίς 

όρια). Εάν η ‖𝑦‖∞ γίνει μεγαλύτερη από την Μ, τότε σταματάμε και δηλώνουμε ότι το 

πρόβλημα είναι δυαδικό χωρίς περιορισμούς. Τέλος, εάν η  ‖휌‖1 < 휀, ‖𝜎‖1 < 휀 και𝛾 < 휀 

τότε σταματάμε και δηλώνουμε ότι η παρούσα λύση είναι η βέλτιστη. 
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Από τη στιγμή που η γ είναι ένα μέτρο συμπληρωματικότητας και η 

συμπληρωματικότητα σχετίζεται με το δυαδικό χάσμα, κάποιος θα περίμενε ότι μια 

μικρή τιμή του γ θα έπρεπε να μεταφράζεται σε ένα μικρό δυαδικό χάσμα. Αυτό 

αποδεικνύεται να ισχύει. Όντως, από τους ορισμούς των γ, σ και ρ, μπορούμε να 

γράψουμε 

𝛾 = 𝑧𝑇𝑥 + 𝑦𝑇𝑤 

= (𝜎 + 𝛢𝛵𝑦 − 𝑐)𝑇𝑥 + 𝑦𝑇(𝑏 − 𝐴𝑥 − 휌) 

= 𝑏𝑇𝑦 − 𝑐𝑇𝑥 + 𝜎𝛵𝑥 − 휌𝛵𝑦. 

Σε αυτό το σημείο, χρησιμοποιούμε την ανίσωση Holder για να περιορίσουμε μερικούς 

από αυτούς τους όρους, προκειμένου να εξάγουμε μια προσέγγιση πάνω στο δυικό 

χάσμα: 

|𝑏𝑇𝑦 − 𝑐𝑇𝑥| ≤ 𝛾 + |𝜎𝛵𝑥| + |𝑦𝑇휌| 

≤ 𝛾 + ‖𝜎‖1‖𝑥‖∞ + ‖휌‖1‖𝑦‖∞. 

 

Τώρα, εάν γ, ‖𝜎‖1휅𝛼휄 ‖휌‖1 είναι όλα μικρά (και ‖𝑥‖∞ και ‖𝑦‖∞ δεν είναι πολύ μεγάλα), 

τότε το δυαδικό χάσμα θα είναι μικρό. Αυτή η εκτίμηση/προσέγγιση δείχνει ότι κάποιος 

θα περίμενε το δυικό χάσμα να γίνει μικρό μέχρι το πρωτεύον και το δυικό είναι πολύ 

κοντά στο εφικτό (είναι σχεδόν εφικτά). Πραγματικές εφαρμογές επιβεβαιώνουν αυτή την 

προσδοκία. 

8.5.4 Πρόοδος κατά τη διάρκεια αρκετών επαναλήψεων 

 

Ας θέσουμε ρ(k), σ(k), γ(k), θ(k), κτλ., τα οποία δηλώνουν τις τιμές αυτών των ποσοτήτων 

στην kth επανάληψη. Έχουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα σχετικά με την γενική 

απόδοση/συμπεριφορά του αλγορίθμου: 

Θεώρημα 8.1. Υποθέστε ότι υπάρχει ένας πραγματικός αριθμός t > 0, ένας πραγματικός 

αριθμός Μ < ∞ και ένας ακέραιος αριθμός Κ, τέτοιος ώστε για όλα τα 𝑘 ≤  𝐾. 

휃𝜅 ≥ 𝑡, 

‖𝑥𝑘‖
∞

≤ 𝑀, 

‖𝑦𝑘‖
∞

≤ 𝑀. 



120 
 

 

Τότε, υπάρχει μια σταθερά �̅� < ∞ τέτοια ώστε:  

‖휌𝜅‖1 ≤ (1 − 𝑡)𝑘‖휌0‖1, 

‖𝜎𝜅‖1 ≤ (1 − 𝑡)𝑘‖𝜎0‖1, 

𝛾𝜅 ≤ (1 − �̃�)𝑘�̅� 

 

Για όλα τα 𝑘 ≤ 𝛫 όπου 

�̃� = 𝑡(1 − 𝛿). 

Απόδειξη: Από την (8.8) και τον περιορισμό/όριο στη θ(k), προκύπτει ότι 

‖휌𝜅‖1 ≤ (1 − 𝑡)‖휌(𝑘−1)‖
1
… .≤ (1 − 𝑡)𝑘‖휌0‖1. 

Ομοίως, από τη (8.9) προκύπτει ότι 

‖𝜎𝜅‖1 ≤ (1 − 𝑡)‖𝜎(𝑘−1)‖
1
… .≤ (1 − 𝑡)𝑘‖𝜎0‖1. 

 

Ως συνήθως, είναι πιο δύσκολο να υπολογιστεί/εκτιμηθεί η γ(k). Από την (8.10) και τις 

δύο προηγούμενες εκτιμήσεις βλέπουμε ότι 

𝛾𝜅 ≤ (1 − 𝑡(1 − 𝛿))𝛾𝜅−1 

+𝛭(1 − 𝑡)𝑘−1(‖휌0‖1 + ‖𝜎0‖1) 

= (1 − 𝑡)̃𝛾𝜅−1 + �̃�(1 − 𝑡)𝑘−1, (8.11) 

 

Όπου �̃� = 𝑀(‖휌0‖1 + ‖𝜎0‖1). Από τη στιγμή που μια ανάλογη ανίσωση συσχετίζει την 

γ(k-1) με τη γ(k-2), μπορούμε να αντικαταστήσουμε την ανάλογη ανίσωση στη (8.11) και να 

πάρουμε: 

𝛾𝜅 ≤ (1 − 𝑡)̃[(1 − 𝑡)̃𝛾𝜅−2 + �̃�(1 − 𝑡)𝑘−2] + �̃�(1 − 𝑡)𝑘−1 

= (1 − 𝑡)̃2𝛾𝜅−2 + �̃�(1 − 𝑡)𝑘−1 [
1 − �̃�

1 − 𝑡
+ 1].    
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Αν συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο βλέπουμε ότι 

𝛾𝜅 ≤ (1 − 𝑡)̃2[(1 − 𝑡)̃𝛾𝜅−3 + �̃�(1 − 𝑡)𝑘−3] + �̃�(1 − 𝑡)𝑘−1 [
1 − �̃�

1 − 𝑡
+ 1] 

= (1 − 𝑡)̃3𝛾𝜅−3 + �̃�(1 − 𝑡)𝑘−1 [(
1 − �̃�

1 − 𝑡
)

2

+
1 − �̃�

1 − 𝑡
+ 1] 

≤ ⋯…… . ≤ 

≤ (1 − 𝑡)̃𝑘𝛾0 + �̃�(1 − 𝑡)𝑘−1 [(
1 − �̃�

1 − 𝑡
)

𝑘−1

+ ⋯ .+
1 − �̃�

1 − 𝑡
+ 1] 

Τώρα αθροίζουμε το μερικό σύνολο της γεωμετρικής σειράς που βρίσκεται στην 

παρένθεση για να πάρουμε: 

(1 − 𝑡)𝑘−1 [(
1 − �̃�

1 − 𝑡
)

𝑘−1

+ ⋯ .+
1 − �̃�

1 − 𝑡
+ 1] = (1 − 𝑡)𝑘−1

[
 
 
 1 − (

1 − �̃�
1 − 𝑡)

𝑘

1 −
1 − �̃�
1 − 𝑡 ]

 
 
 

 

                                                                       =
(1 − 𝑡)̃𝑘 − (1 − 𝑡)𝑘

(𝑡 − 𝑡)̃
 

Αν ανακαλέσουμε ότι �̃� = 𝑡(1 − 𝛿)  και αφήσουμε το δεύτερο όρο στον αριθμητή, 

παίρνουμε: 

(1 − 𝑡)̃𝑘 − (1 − 𝑡)𝑘

(𝑡 − 𝑡)̃
≤

(1 − 𝑡)̃𝑘

𝛿𝑡
  

 

Αν τα βάλουμε όλα μαζί βλέπουμε ότι: 

𝛾𝜅 ≤ (1 − 𝑡)̃𝑘 (𝛾0 +
�̃�

𝛿𝑡
). 

 Συμβολίζοντας την έκφραση στην παρένθεση με �̅� , ολοκληρώνουμε την 

απόδειξη. 

Το θεώρημα 8.1 είναι μόνο ένα αποτέλεσμα μερικής σύγκλισης επειδή βασίζεται στην 

υπόθεση ότι τα μήκη βήματος παραμένουν περιορισμένα μακριά από το μηδέν. Για να 

δείξουμε ότι όντως τα μήκη βήματος πρέπει να έχουν αυτή την ιδιότητα, χρειάζεται να 

τροποποιήσουμε τον αλγόριθμο και να επιλέξουμε προσεκτικά το σημείο έναρξης. Οι 

λεπτομέρειες είναι μάλλον τεχνικές και επομένως, παραλείπονται. 
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Επίσης, πριν εγκαταλείψουμε αυτό το θέμα, σημειώστε ότι οι πρωτεύοντες  και δυικές 

ανεφικτότητες μειώνονται κατά ένα παράγοντα 1 – t σε κάθε επανάληψη, ενώ το δυικό 

χάσμα πέφτει κατά ένα μικρότερο ποσό (1 − 𝑡)̃. Η πραγματικότητα είναι πως το δυικό 

χάσμα συγκλίνει πιο αργά από τις ανεφικτότητες και αυτό ήδη παρατηρείται και στην 

πράξη. 
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9 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΚΤ 

Η πιο χρονοβόρα πτυχή κάθε επανάληψης της μεθόδου που ακολουθεί το μονοπάτι είναι 

η επίλυση του συστήματος εξισώσεων που ορίζουν τα διανύσματα βήματος κατεύθυνσης 

Δx, Δy, Δw, και Δz: 

𝐴𝛥𝑥 + 𝛥𝑤 = 휌                       (9.1) 

              𝛢𝛵𝛥𝑦 − 𝛥𝑧 = 𝜎             (9.2) 

𝛧𝛥𝑥 + 𝑋𝛥𝑧 = 휇𝑒 − 𝑋𝑍𝑒      (9.3) 

𝑊𝛥𝑦 + 𝑌𝛥𝑤 = 휇𝑒 − 𝑌𝑊𝑒.  (9.4) 

 

Μετά από μικρές τροποποιήσεις, αυτές οι εξισώσεις μπορούν να γραφτούν σε μια μορφή 

τετράγωνου πίνακα ως ακολούθως: 

[

−𝑋𝑍−1

−𝐼 𝐴𝑇

𝐼

  

−𝐼
𝐴 𝐼

𝑌𝑊−1

] [

∆𝑧

∆𝑦

∆𝑥

∆𝑤

] = [

−휇𝑍−1𝑒 + 𝑥 
휌
𝜎

휇𝑊−1𝑒 − 𝑦

]  (9.5) 

 

Αυτό το σύστημα ονομάζεται σύστημα Karush-Kuhn-Tucker ή πιο απλά Σύστημα 

ΚΚΤ. Πρόκειται για ένα συμμετρικό γραμμικό σύστημα 2n+2m εξισώσεων σε 2n+2m 

αγνώστους. Κάποιος θα μπορούσε, φυσικά, να κάνει μια παραγοντοποίηση αυτού του 

μεγάλου συστήματος και μετά να συνεχίσει με μια αντικατάσταση προς τα εμπρός και 

μια προς τα πίσω για να λύσει το σύστημα. Ωστόσο, είναι καλύτερα αν γίνει μέρος αυτού 

του υπολογισμού «στο χέρι» πρώτα και να χρησιμοποιηθεί η πρακτική της 

παραγοντοποίησης για να διευκολυνθεί η επίλυση ενός μικρότερου συστήματος. 

Υπάρχουν δύο στάδια μετατροπών, που θα μπορούσε κάποιος να εφαρμόσει. Μετά το 

πρώτο στάδιο, το εναπομείναν σύστημα ονομάζεται περιορισμένο σύστημα ΚΚΤ και μετά 

το δεύτερο στάδιο, ονομάζεται σύστημα των κανονικών εξισώσεων. Στα επόμενα δύο 

τμήματα της μελέτης μας, θα ασχοληθούμε με τα εν λόγω συστήματα.  
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9.1 ΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΚΤ 
 

Οι εξισώσεις (9.3) και (9.4) είναι ασήμαντες (υπό την έννοια ότι αφορούν μόνο 

διαγώνιους πίνακες) και έτσι, φαίνεται λογικό να γίνει απαλοιφή τους από την αρχή. Για 

να διατηρήσουμε τη συμμετρία που είδαμε στην (9.5), θα έπρεπε να τις λύσουμε ως 

προς Δz και Δw. 

Αντίστοιχα: 

𝛥𝑧 = 𝑋−1(휇𝑒 − 𝑋𝑍𝑒 − 𝑍𝛥𝑥) 

𝛥𝑤 = 𝑌−1(휇𝑒 − 𝑌𝑊𝑒 − 𝑊𝛥𝑦). 

Αντικαθιστώντας αυτούς τους τύπους στις (9.1) και (9.2), παίρνουμε το ούτω καλούμενο 

περιορισμένο σύστημα ΚΚΤ: 

𝐴𝛥𝑥 − 𝑌−1𝑊𝛥𝑦 = 휌 − 휇𝛶−1𝑒 + 𝑤    (9.6) 

𝐴𝑇𝛥𝑦 + 𝑋−1𝑍𝛥𝑥 = 𝜎 + 휇𝛸−1𝑒 − 𝑧. (9..7)  

Αντικαθιστώντας στους ορισμούς των ρ και σ και γράφοντας το σύστημα με σήμανση 

πίνακα, παίρνουμε 

[ −𝑌−1𝑊 𝐴
𝐴𝑇 𝑋−1𝑍

] [
𝛥𝑦
𝛥𝑥

] = [
𝑏 − 𝐴𝑥 − 휇𝑌−1𝑒

𝑐 − 𝐴𝑇𝑦 + 휇𝑋−1𝑒
]  

Σημειώστε ότι ο περιορισμένος ΚΚΤ πίνακας είναι και πάλι ένας συμμετρικός πίνακας. 

Επίσης, η δεξιά πλευρά επιδεικνύει συμμετρία ανάμεσα στο πρωτεύον και το δυικό. Για 

να μειώσουμε το σύστημα περαιτέρω, πρέπει να σπάσουμε τη συμμετρία που έχουμε 

με τόση προσοχή διατηρήσει μέχρι αυτό το σημείο. Όπως και να’ χει, πρέπει να 

προχωρήσουμε. 

9.2 ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 
 

Για το δεύτερο στάδιο του περιορισμού, υπάρχουν δύο επιλογές: θα μπορούσαμε είτε 

να λύσουμε την (9.6) ως προς Δy και να την απαλείψουμε από την (9.7), είτε να λύσουμε 

την (9.7) ως προς Δx και να γίνει απαλοιφή της από την (9.6). 

Προς το παρόν, ας υποθέσουμε ότι ακολουθούμε την δεύτερη προσέγγιση. Σε αυτή την 

περίπτωση, παίρνουμε από την (9.7) ότι 

𝛥𝑥 = 𝑋𝑍−1(𝑐 − 𝐴𝑇𝑦 + 휇𝛸−1𝑒 − 𝐴𝑇𝛥𝑦),    (9.8) 
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Το οποίο και χρησιμοποιούμε για να γίνει απαλοιφή της Δx από την (9.6) για να πάρουμε 

−(𝑌−1𝑊 + 𝐴𝑋𝑍−1𝐴𝑇)𝛥𝑦 = 𝑏 − 𝐴𝑥 − 휇𝛶−1𝑒 − 𝐴𝑋𝑍−1(𝑐 − 𝐴𝑇𝑦 + 휇𝛸−1𝑒).  (9.9) 

Το τελευταίο σύστημα είναι ένα σύστημα από m εξισώσεις σε m αγνώστους. Αυτό 

ονομάζεται σύστημα κανονικών εξισώσεων σε πρωτεύουσα μορφή. Είναι ένα σύστημα 

εξισώσεων που εμπλέκει τον πίνακα 𝑌−1𝑊 + 𝐴𝑋𝑍−1𝐴𝑇 . Ο όρος 𝑌−1𝑊 είναι απλά ένας 

διαγώνιος πίνακας και έτσι, το ζουμί αυτού του πίνακα, περιέχεται στον όρο 𝐴𝑋𝑍−1𝐴𝑇 . 

Δεδομένου ότι η Α είναι αραιός (το οποίο είναι και ο κανόνας σε γραμμικά προγράμματα 

στον κανονικό κόσμο) κάποιος θα περίμενε ότι ο πίνακας  𝐴𝑋𝑍−1𝐴𝑇  θα ήταν ομοίως 

αραιός. Ωστόσο, πρέπει να μελετήσουμε τη σποραδικότητα του 𝐴𝑋𝑍−1𝐴𝑇 (ή την έλλειψή 

της από εκεί κι έπειτα) πιο προσεκτικά. Σημειώνουμε ότι το (i, j)th στοιχείο αυτού του 

πίνακα, δίδεται από 

(𝐴𝑋𝑍−1𝐴𝑇)𝑖𝑗 = ∑ 𝑎𝑖𝑘

𝑥𝑘

𝑧𝑘
𝑎𝑗𝑘 .

𝑛

𝑘=1

  

Αυτό σημαίνει ότι το (i, j)th στοιχείο είναι απλά ένα ζυγισμένο εσωτερικό προϊόν των 

σειρών i και j του πίνακα Α. Αν αυτές οι σειρές έχουν ασύνδετα μη-μηδενικά μοτίβα, τότε 

αυτό το εσωτερικό προϊόν εγγυημένα θα είναι μηδέν, αλλά αλλιώς θα πρέπει να το 

χειριστούμε ως να ήταν δυνητικά μη-μηδενικό. Αυτά είναι κακά νέα, αν το Α είναι γενικά 

σποραδικό, αλλά έχει ας πούμε, μια πιο πυκνή στήλη. 

 

Αλλά μην ξεχνάτε ότι δεν έπρεπε να πάμε από την οδό των πρωταρχικών κανονικών 

εξισώσεων. Αντιθέτως, θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει την άλλη εναλλακτική, της 

επίλυσης της (9.6) ως προς Δy και να κάναμε απαλοιφή της από την (9.7): 

𝛥𝑦 = −𝑌𝑊−1(𝑏 − 𝐴𝑥 − 휇𝑌−1𝑒 − 𝐴𝛥𝑥), 

Και απαλείφοντας την από τη 9.7  

(𝐴𝛵𝑌𝑊−1𝐴 + 𝑋−1𝑍)𝛥𝑥 = 𝑐 − 𝐴𝑇𝑦 + 휇𝛸−1𝑒 + 𝐴𝑇𝑌𝑊−1(𝑏 − 𝐴𝑥 − 휇𝛶−1𝑒). (9.10) 
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Το σύστημα που ορίζεται ποιο πάνω είναι ένα σύστημα n εξισώσεων σε n αγνώστους. 

Ονομάζεται και σύστημα κανονικών εξισώσεων σε δυική μορφή. Σημειώστε ότι πυκνές 

στήλες δεν δημιουργούν προβλήματα για αυτές τις εξισώσεις. Όντως, για το παράδειγμα 

που δίδεται πιο πάνω, παίρνουμε τώρα 

 

Παρόλο που αυτό το σύστημα είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο, είναι και αυτό 

αραιό  και η σποραδικότητα, σχεδόν πάντοτε, είναι πιο σημαντική από τις διαστάσεις του 

πίνακα. Σε αυτό το παράδειγμα, ο πυκνός πίνακας σχετίζεται με τις πρωταρχικές  

κανονικές εξισώσεις και απαιτεί 65 αριθμητικές πράξεις για να για να φτιαχτεί, ενώ, ο 

μεγαλύτερος και πιο σποραδικός πίνακας, που σχετίζεται με τις δυικές κανονικές 

εξισώσεις, χρειάζεται μόνο 60. Αυτή είναι μια μικρή διαφορά, αλλά και αυτοί είναι μικροί 

πίνακες. Καθώς οι πίνακες που εμπλέκονται μεγαλώνουν σε μέγεθος, η 

παραγοντοποίηση ενός πυκνού πίνακα μπορεί να φτάσει και μέχρι την τάξη του n3 

πράξεις, ενώ ένας πολύ σποραδικός πίνακας μπορεί να χρειαστεί πράξεις της τάξης του 

n μόνο. Ξεκάθαρα, καθώς το n μεγαλώνει, η διαφορά ανάμεσα στα δύο γίνεται αρκετά  

σημαντική. 

Θα ήταν σπουδαίο αν μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πάντα καλύτερο να λύσουμε τις 

πρωταρχικές κανονικές εξισώσεις ή τις δυικές κανονικές εξισώσεις. Αλλά, όπως έχουμε 

μόλις δει, οι πυκνές στήλες στο Α είναι κακές για τις πρωταρχικές κανονικές εξισώσεις 

και φυσικά, προκύπτει ότι οι πυκνές γραμμές είναι κακές για τις δυικές κανονικές 

εξισώσεις. Ακόμα χειρότερα, κάποια προβλήματα έχουν πίνακες περιορισμού Α οι οποίοι 

είναι γενικά πολύ σποραδικοί αλλά περιέχουν μερικές πυκνές σειρές και μερικές πυκνές 

στήλες. Τέτοια προβλήματα είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν σε προβλήματα με 

οποιοδήποτε από τα σύνολα των κανονικών εξισώσεων. Γι’ αυτούς τους λόγους, είναι 

καλύτερα να παραγοντοποιούμε τον πίνακα στο περιορισμένο ΚΚΤ σύστημα εξ’ αρχής. 

Μετά, είναι πιθανόν να βρούμε εντολές περιστροφής που να παρακάμπτουν τις 

δυσκολίες που προκύπτουν εξ’ αιτίας αυτών των πυκνών σειρών και στηλών.  
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9.3 ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα συζητήσουμε για τεχνικές παραγοντοποίησης συμμετρικών 

πινάκων (μαζί με κάποιες άλλες εφαρμογές). Ωστόσο, πριν να αρχίσουμε αυτή τη 

συζήτηση, τελειώνουμε αυτό το κεφάλαιο με το να κοιτάξουμε λίγο πιο προσεχτικά τους 

τύπους για τα διανύσματα βήματος κατεύθυνσης. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ας 

κοιτάξουμε τη Δx. Από τις πρωταρχικές κανονικές εξισώσεις (9.9), μπορούμε να 

λύσουμε ως προς Δy και μετά να αντικαταστήσουμε τη λύση στην (9.8) για να πάρουμε 

ένα σαφή τύπο για τη Δx: 

𝛥𝑥 = (𝐷2 − 𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝐴𝐷2)(𝑐 − 𝐴𝑇𝑦 + 휇𝛸−1𝑒) 

+𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1(𝑏 − 𝐴𝑥 − 휇𝛶−1𝑒),    (9.11) 

 

Όπου έχουμε συμβολίσει με D το θετικό διαγώνιο πίνακα που ορίζεται από και έχουμε 

συμβολίσει με Ε το θετικό διαγώνιο πίνακα που ορίζεται από 

𝐷2 = 𝑋𝑍−1 

Και έχουμε συμβολίσει με Ε το θετικό διαγώνιο πίνακα που ορίζεται από  

𝛦2 = 𝛶𝑊−1 

(ο προσδιορισμός αυτών των πινάκων από τα τετράγωνά τους είναι δυνατός, από τη 

στιγμή που τα τετράγωνα έχουν θετικές διαγώνιες τιμές). Ωστόσο, με τη χρήση δυiκών 

κανονικών εξισώσεων παίρνουμε 

𝛥𝑥 = (𝐴𝑇𝐸2𝐴 + 𝐷−2)−1(𝑐 − 𝐴𝑇𝑦 + 휇𝛸−1𝑒) 

+(𝐴𝑇𝐸2𝐴 + 𝐷−2)−1𝐴𝑇𝐸2(𝑏 − 𝐴𝑥 − 휇𝛶−1𝑒).   (9.12) 

 

Αυτές οι δύο εκφράσεις για τη Δx φαίνονται εντελώς διαφορετικές, αλλά πρέπει να είναι 

οι ίδιες από τη στιγμή που ξέρουμε ότι η Δx ορίζεται μοναδικά από το περιορισμένο 

σύστημα ΚΚΤ. Είναι όντως ίδιες, όπως μπορεί να αποδειχτεί κατευθείαν με την 

εγκαθίδρυση μιας συγκεκριμένης ταυτότητας-πίνακα. Υπάρχει ένας εκπληκτικά 

μεγάλος αριθμός δημοσιευμένων άρθρων στη βιβλιογραφία αναφορικά με τις μεθόδους 

εσωτερικού σημείου, τα οποία υποθετικά, παρουσιάζουν νέους αλγόριθμους που είναι 

στην ουσία πανομοιότυποι με τις υπάρχουσες μεθόδους.  
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Μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερη γνώση αναφορικά με τη μέθοδο που 

ακολουθεί το μονοπάτι αν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά το διάνυσμα πρωταρχικού 

βήματος κατεύθυνσης. Ο τύπος (9.11) μπορεί να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως:  

𝛥𝑥 = (𝐷2 − 𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝐴𝐷2𝑐 

+휇(𝐷2 − 𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝐴𝐷2)𝑋−1𝑒 

−휇𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝑌−1𝑒 

+𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1(𝑏 − 𝐴𝑥) 

−𝐷2𝐴𝑇(𝐼 − (𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝐴𝐷2𝐴𝑇)𝑦. 

Για λόγους σύγκρισης, πιο κάτω προτιμούμε να γράφουμε την Υ-1e που εμφανίζεται στο 

δεύτερο όρο που περιέχει μ ως 𝐸−2𝑊−1𝑒. Επίσης, χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα της 

άσκησης 9.2 μπορούμε να ξαναγράψουμε τον όγκο που περιέχεται στην τελευταία 

γραμμή ως ακολούθως: 

(𝐼 − (𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝐴𝐷2𝐴𝑇)𝑦 = (𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝐸−2𝑦 

                                                           = (𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝑤. 

 

Βάζοντάς τα όλα αυτά μαζί  παίρνουμε: 

𝛥𝑥 = (𝐷2 − 𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝐴𝐷2𝑐 

+휇(𝐷2 − 𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝐴𝐷2)𝑋−1𝑒 

−휇𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝐸−1𝑊−1𝑒 

+𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1휌 

= 𝛥𝑥𝑂𝑃𝑇 + 휇𝛥𝑥𝐶𝑇𝑅 + 𝛥𝑥𝐹𝐸𝐴𝑆, 

Όπου 

𝛥𝑥𝑂𝑃𝑇 = (𝐷2 − 𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝐴𝐷2)𝑐, 

𝛥𝑥𝐶𝑇𝑅 = (𝐷2 − 𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝐴𝐷2)𝑋−1𝑒 

−𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1𝐸−2𝑊−1𝑒, 

Και 

𝛥𝑥𝐹𝐸𝐴𝑆 = 𝐷2𝐴𝑇(𝐸−2 + 𝐴𝐷2𝐴𝑇)−1휌. 
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Για τώρα, μπορούμε απλά να θέσουμε κάποιες από τις ιδιότητες των συνιστώσων της 

Δx καθώς σχετίζονται με τη μέθοδο που ακολουθεί το μονοπάτι. Το πρώτο μας 

αποτέλεσμα είναι ότι η 𝛥𝑥𝑂𝑃𝑇  είναι μια ανοδική κατεύθυνση.  

Θεώρημα 9.1 𝑐𝑇𝛥𝑥𝑂𝑃𝑇 ≥ 0. 

Απόδειξη. Θα χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα της άσκησης 9.1 (με τους ρόλους των 

Ε και D να ανταλλάσσονται) για να δούμε ότι 

𝛥𝑥𝑂𝑃𝑇 = (𝐴𝑇𝐸2𝐴 + 𝐷−1)−1𝑐. 

 

Επομένως,  

𝑐𝑇𝛥𝑥𝑂𝑃𝑇 = 𝑐𝑇(𝐴𝑇𝐸2𝐴 + 𝐷−2)−1𝑐. 

 

Ισχυριζόμαστε ότι η δεξιά πλευρά είναι εμφανώς μη-αρνητική, από τη στιγμή που ο 

πίνακας στριμώχτηκε ανάμεσα στο c και στη μετατόπισή του είναι θετικά ημιορισμένη. 

Όντως, ο ισχυρισμός προκύπτει από τον ορισμό της θετικής ημιορισμένης: ένας πίνακας 

Β είναι θετικά ημιορισμένος εάν 휉𝛵𝛣휉 ≥ 0 για όλα τα διανύσματα ξ. Για να δούμε ότι ο 

υπό μελέτη πίνακας είναι επί της ουσίας θετικός και ημιορισμένος, πρέπει πρώτα να 

σημειώσουμε ότι τα 𝛢𝛵𝛦2𝛢 και 𝐷−2 είναι θετικά ημιορισμένα: 

휉𝛵𝛢𝛵𝛦2𝛢휉 = ‖𝛦𝛢휉‖2 ≥ 0  και  휉𝛵𝐷−2휉 = ‖𝐷−1휉‖2 ≥ 0 

 

Έπειτα, δείχνουμε ότι το σύνολο των δύο θετικών ημιορισμένων πινάκων είναι θετικό 

ημιορισμένο και ότι τελικά ο αντίστροφος πίνακας ενός συμμετρικού θετικού 

ημιορισμένου πίνακα είναι και αυτός θετικός ημιορισμένος. Για να επαληθεύσουμε την 

ολοκλήρωση/το κλείσιμο κατά την/δυνάμει της άθροισης, υποθέτουμε ότι οι Β(1) και Β(2) 

είναι θετικά ημιορισμένοι και έπειτα υπολογίζουμε: 

휉𝛵(𝛣1 + 𝛣2)휉 = 휉𝛵𝛣1휉 + 휉𝛵𝛣2휉 ≥ 0. 

 

Για να επαληθεύσουμε το κλείσιμο δυνάμει των αντιστρόφων των συμμετρικών θετικά 

ημιορισμένων πινάκων, υποθέτουμε ότι ο Β είναι συμμετρικός και θετικά ημιορισμένος. 

Τότε: 

휉𝛵𝛣−1휉 = 휉𝛵𝛣−1𝛣𝛣−1휉 = (𝛣−1휉)𝛵𝛣(𝛣−1휉) ≥ 0, 
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Όπου η ανίσωση προκύπτει από το γεγονός ότι ο Β είναι θετικά ημιορισμένος και ο 

𝛣−1휉 είναι απλά ένα παλιό διάνυσμα. Αυτό ολοκληρώνει την απόδειξη. 

Το θεώρημα που μόλις αποδείχτηκε, δικαιολογεί την αναφορά μας στην 𝛥𝑥𝑂𝑃𝑇  ως μια 

βήμα-προς-τη-βελτιστότητα κατεύθυνση. Πιο κάτω δείχνουμε ότι η 𝛥𝑥𝐹𝐸𝐴𝑆  είναι στην 

ουσία, βήμα-προς-την-εφικτότητα. 

Είναι εύκολο να αποδείξουμε από τους τύπους ότι τα ζεύγη (ΔxOPT, ΔwOPT) και (ΔxCTR, 

ΔwCTR) διατηρούν το τρέχον επίπεδο ανεφικτότητας. Αυτό είναι: 

𝛢𝛥𝑥𝑂𝑃𝑇 + 𝛥𝑤𝑂𝑃𝑇 = 0 

Και 

𝛢𝛥𝑥𝐶𝑇𝑅 + 𝛥𝑤𝐶𝑇𝑅 = 0 

 

Επομένως, μόνο οι κατευθύνσεις εφικτότητας μπορούν να βελτιώσουν το βαθμό 

εφικτότητας. Όντως, είναι εύκολο να ελέγξουμε ότι 

𝛢𝛥𝑥𝐹𝐸𝐴𝑆 + 𝛥𝑤𝐹𝐸𝐴𝑆 = 휌. 

 

Τέλος, αναλογιζόμαστε την 𝛥𝑥𝐶𝑇𝑅. Εάν η αντικειμενική συνάρτηση ήταν μηδέν (π.χ. c = 

0) και εάν το τρέχον σημείο ήταν εφικτό, τότε τα βήματα προς την βελτιστοποίηση και 

την εφικτότητα θα εξαφανίζονταν και θα μέναμε μόνο με τη 𝛥𝑥𝐶𝑇𝑅. Από τη στιγμή που τα 

βήματα κατεύθυνσής μας προέρχονται από μια προσπάθεια να κινηθούμε προς ένα 

σημείο στο κεντρικό μονοπάτι, με παράμετρο μ, μπορούμε τώρα να δούμε ότι η 𝛥𝑥𝐶𝑇𝑅 

παίζει το ρόλο μιας συνάρτησης βήμα-προς-την-κεντρικότητα. 
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10 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητήσουμε για ζητήματα εφαρμογής, τα οποία προκύπτουν 

σε σύνδεση με τη μέθοδο που ακολουθεί το μονοπάτι. 

Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι η αποδοτική επίλυση των συστημάτων εξισώσεων που 

συζητήθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Όπως έχουμε δει, υπάρχουν βασικά τρεις 

επιλογές, που εμπλέκουν, είτε τον περιορισμένο πίνακα ΚΚΤ, είτε ένα από τους δύο 

πίνακες που σχετίζονται με τις κανονικές εξισώσεις: 

𝛣 = [−𝛦−2 𝛢
𝐴𝑇 𝐷−2],   (10.1) 

Ή ένα από τους δύο πίνακες που σχετίζονται με τις κανονικές εξισώσεις  

𝛢𝐷2𝐴𝑇 + 𝐸−2 (10.2) 

ή 

𝛢𝑇𝐸2𝐴 + 𝐷−2  (10.3) 

(όπου 𝛦−2 = 𝛶−1𝑊 휅𝛼휄 𝐷−2 = 𝑋−1𝑍. ) 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, εξηγήσαμε ότι πυκνές στήλες/σειρές είναι κακές για τις 

κανονικές εξισώσεις και άρα, θα είναι καλύτερα αν κάποιος λύσει το σύστημα 

εμπλέκοντας τον περιορισμένο πίνακα ΚΚΤ. Αλλά, υπάρχει ακόμα ένας λόγος για τον 

οποίο κάποιος θα προτιμούσε να δουλέψει με ένα από τα συστήματα των κανονικών 

εξισώσεων. Ο λόγος είναι ότι αυτοί οι πίνακες είναι θετικά πεπερασμένοι. Θα δείξουμε 

στην πρώτη ενότητα ότι υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα όταν δουλεύουμε με θετικά 

πεπερασμένους πίνακες. Στη δεύτερη ενότητα, θα ασχοληθούμε με τον περιορισμένο 

ΚΚΤ πίνακα και θα δούμε σε ποιο βαθμό μπορούν οι θετικές ιδιότητες αυτών των θετικά 

πεπερασμένων πινάκων να μεταφερθούν στους πίνακες αυτούς.  

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών μας στην αριθμητική παραγοντοποίηση, θα 

ασχοληθούμε με μερικά άλλα σχετικά ζητήματα, όπως το πώς μπορεί κάποιος να 

επεκτείνει τον αλγόριθμο που ακολουθεί το μονοπάτι για να χειρίζεται προβλήματα με 

όρια και τάξεις. 

10.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΤΙΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

Όπως έχουμε δει στην απόδειξη του θεωρήματος 9.1, ο πίνακας (10.2) που 

εμφανίζεται στις πρωταρχικές κανονικές εξισώσεις είναι θετικά ημιορισμένος (και 
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το ίδιο ισχύει και για τη 10.3., φυσικά). Στην ουσία, είναι ακόμα καλύτερο – είναι 

θετικά ορισμένος. Ένας πίνακας Β είναι θετικά ορισμένος εάν ξΤΒξ μεγαλύτερο του 

μηδέν για όλα τα διανύσματα ξ διάφορα του μηδενός. Σε αυτή την ενότητα, θα 

δείξουμε ότι αν περιορίσουμε την αναδιάταξη των στηλών/σειρών μας σε 

συμμετρικές αναδιατάξεις, δηλαδή, αναδιατάξεις όπου οι σειρές και οι στήλες 

υποβάλλονται στην ίδια μετάθεση, τότε αποφεύγουμε τον κίνδυνο να 

συναντήσουμε ένα στοιχείο άξονα-περιστροφής, του οποίου η αξία να είναι μηδέν. 

Επομένως, η αναδιάταξη στήλης/σειράς μπορεί να επιλεγεί εκ των προτέρων, 

ανάλογα πάντα με το στόχο διατήρησης της διασποράς. 

Αν περιορίσουμε τους εαυτούς μας σε συμμετρικές αναδιατάξεις, κάθε στοιχείο 

άξονας-περιστροφής θα είναι ένα διαγώνιο στοιχείο του πίνακα. Το ακόλουθο 

αποτέλεσμα δείχνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με το να επιλέξουμε ένα 

αυθαίρετο διαγώνιο στοιχείο σαν το πρώτο στοιχείο άξονα. 

Σταθερότητα: Ξεκινήσαμε τη συζήτησή της παραγοντοποίησης θετικών 

πεπερασμένων πινάκων, με ένα σχόλιο ότι η συμμετρική αναδιάταξη μπορεί να 

επιλεγεί καθαρά με γνώμονα το στόχο διατήρησης της διασποράς, από τη στιγμή 

που εγγυάται ότι κανένα στοιχείο – άξονας δεν πρόκειται να εξαφανιστεί (να γίνει 

απαλοιφή του). Ωστόσο, η κατάσταση είναι ακόμα καλύτερη από αυτό – μπορούμε 

να δείξουμε ότι όποτε ένα στοιχείο-άξονας είναι μικρό, έτσι είναι και κάθε άλλο μη-

μηδενικό στο μη-εξαλειμμένο μέρος της ίδιας σειράς/στήλης. Πριν πούμε όμως το 

γιατί, πρέπει να θέσουμε μερικά τεχνικά αποτελέσματα. 

Θεώρημα 10.1 Εαν η bii
̅̅ ̅  συμβολίζει ένα διαγώνιο στοιχείο στο μη-εξαλειμμένο υπο-

πίνακα, σε κάποιο στάδιο μιας απαλοιφής και η bii συμβολίζει την αρχική τιμή αυτού του 

διαγώνιου στοιχείου, τότε ισχύει  

cii −
bi

2

a
≤ cii 

Απόδειξη: Η θετικότητα της 𝑏𝜄𝜄
̅̅ ̅ προκύπτει από το γεγονός ότι ο μη-εξαλειμμένος υπο-

πίνακας είναι θετικά ορισμένος. Το γεγονός ότι οριοθετείται παραπάνω από την bii 

προκύπτει από το ότι κάθε βήμα της απαλοιφής μπορεί μόνο να μειώσει διαγώνια 

στοιχεία, κάτι που μπορεί να φανεί αν κοιτάξουμε το πρώτο βήμα της απαλοιφής. 

Χρησιμοποιώντας το συμβολισμό που εισήχθηκε αμέσως μετά το θεώρημα 10.1. 
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𝒄𝒊𝒊 −
𝒃𝒊

𝟐

𝒂
≤ 𝒄𝒊𝒊 

 

Θεώρημα 10.2.: Εάν ο Β είναι συμμετρικός και θετικά ορισμένος, τότε |𝑏𝑖𝑗| < √𝑏𝑖𝑖𝑏𝑗𝑗 για 

όλα τα 𝑖 ≠ 𝑗 

Απόδειξη: Είναι δεδομένο ότι 𝑖 ≠ 𝑗  και θέτουμε  휉 = 𝑟𝑒𝑖 + 𝑒𝑗 . Δηλαδή, το ξ είναι το 

διάνυσμα που είναι όλο μηδέν, εκτός από τις θέσεις i και j, όπου οι τιμές που παίρνει 

είναι r και l, αντίστοιχα. Τότε, 

0 < 휉𝛵𝛣휉 = 𝑏𝑖𝑖𝑟
2 + 2𝑏𝑖𝑗𝑟 + 𝑏𝑗𝑗 

 

Για κάθε 𝑟 ∈ 𝑅. Αυτή η τετραγωνική έκφραση είναι θετική για όλες τις τιμές του r αν και 

μόνο αν είναι θετικό στο ελάχιστό του και είναι εύκολο να ελέγξουμε ότι είναι θετικό σε 

αυτό το σημείο αν και μόνο αν |𝑏𝑖𝑗| < √𝑏𝑖𝑖𝑏𝑗𝑗. 

Αυτά τα δύο θεωρήματα, μαζί με το γεγονός ότι ο μη-εξαλειμμένος υπο-πίνακας είναι 

συμμετρικός και θετικά ορισμένος, μας δίνουν όρια (οριοθετούν) πάνω στα στοιχεία 

εκτός της διαγωνίου. Πράγματι, σκεφτείτε την περίπτωση μετά από ένα αριθμό βημάτων 

της απαλοιφής. Χρησιμοποιούμε ράβδους για να συμβολίσουμε τα στοιχεία του πίνακα 

που βρίσκονται στον μη-εξαλειμμένο υπο-πίνακα και αφήνουμε το Μ να συμβολίζει ένα 

άνω όριο στα διαγώνια στοιχεία πριν την αρχή της διαδικασίας απαλοιφής (προτούν καν 

η διαδικασία αρχίσει) – το οποίο χωρίς να χαθεί η γενίκευση, θα μπορούσε να θεωρηθεί 

1 και βλέπουμε ότι, εάν 𝑏𝑗𝑗
̅̅̅̅ < 휀 τότε 

𝑏𝑗𝑗
̅̅̅̅ < √휀𝛭 

Αυτή η οριοθέτηση του ορίου είναι υπερβολικά σημαντική και είναι ξεχωριστό για τους 

θετικά ορισμένους πίνακες. 

 

10.2 ΨΕΥΔΟ-ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

Σε αυτή την ενότητα, θα μελετήσουμε τεχνικές παραγοντοποίησης για τον περιορισμένο 

ΚΚΤ πίνακα (10.1). Αυτός ο πίνακας είναι ένα παράδειγμα ψευδο-ορισμένου πίνακα. 

Ένας πίνακας συμμετρικός, ονομάζεται ψευδο-ορισμένος αν μπορεί να γραφτεί (ίσως 

μετά από μια συμμετρική μετάθεση) σαν 
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𝛣 = [
−𝛦 𝛢
𝐴𝑇 𝐷

] 

Όπου τα E και D είναι θετικά ορισμένοι πίνακες. Οι ψευδο-ορισμένοι πίνακες, 

κληρονομούν κάποιες από τις καλές/ωραίες ιδιότητες των θετικά ορισμένων πινάκων. 

Συγκεκριμένα, κάποιος μπορεί να πραγματοποιήσει μια αυθαίρετη συμμετρική μετάθεση 

των στηλών/σειρών και ακόμα να είναι ικανός να σχηματίσει μια παραγοντοποίηση του 

πίνακα που μετατέθηκε. 

Η ιδέα είναι ότι, μετά από κάθε στάδιο απαλοιφής, το υπόλοιπο, μη-εξαλειμμένο, μέρος 

του πίνακα παραμένει ψευδο-ορισμένο. Για να δούμε το γιατί, ας «διασπάσουμε» την 

πρώτη σειρά/στήλη του πίνακα και να κοιτάξουμε το πρώτο βήμα της διαδικασίας 

απαλοιφής. Αν το κάνουμε αυτό για τον Β, τότε γράφουμε: 

𝐵 = [
−𝑎 −𝑏𝑇 𝑓𝑇

−𝑏 −𝐶 𝐺
𝑓 𝐺𝑇 𝐷

], 

 

Όπου το a είναι κλιμακωτό, τα b και  f  είναι διανύσματα και τα C, D και G είναι πίνακες 

(με τις κατάλληλες διαστάσεις). ‘Ενα βήμα της διαδικασίας απαλοιφής μετασχηματίζει το 

Β σε: 

[
 
 
 
 
 
−𝑎 −𝑏𝑇 𝑓𝑇

−𝑏 −(𝐶 −
𝑏𝑏𝑇

𝑎
) 𝐺 +

𝑏𝑓𝑇

𝑎

𝑓 𝐺𝑇 +
𝑓𝑏𝑇

𝑎
𝐷 +

𝑓𝑓𝑇

𝑎 ]
 
 
 
 
 

, 

 

Το μη-εξαλειμένο τμήμα είναι: 

[
 
 
 
 −(𝐶 −

𝑏𝑏𝑇

𝑎
) 𝐺 +

𝑏𝑓𝑇

𝑎

𝐺𝑇 +
𝑓𝑏𝑇

𝑎
𝐷 +

𝑓𝑓𝑇

𝑎 ]
 
 
 
 

 

 

Είναι εμφανές ότι το κάτω αριστερά «τετράγωνο»/μπλοκ και το πάνω δεξιά είναι 

μετατοπίσεις το ένα του άλλου. Επίσης, το πάνω αριστερά με το κάτω δεξιά είναι 

συμμετρικά, από τη στιγμή που είναι και το C με το D. Επομένως, ολόκληρος ο πίνακας 

είναι συμμετρικός. Το θεώρημα μας λέει ότι 𝐶 − 𝑏𝑏𝑇/𝑎  είναι θετικός ορισμένος και𝐷 +

𝑓𝑓𝑇/𝑎 είναι θετικός ορισμένος, από τη στιγμή που το άθροισμα ενός θετικού ορισμένου 
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πίνακα και ενός θετικού ημι-ορισμένου πίνακα είναι θετικό ορισμένο. ‘Αρα, το μη-

εξαλειμμένο μέρος είναι όντως, ψευδο-ορισμένο. 

Φυσικά, αν το πρώτο στοιχείο-άξονας επιλεγόταν από τον υπο-πίνακα D αντί από τον 

E, μπορεί να μιλούσαμε για μια διαφορετική ιστορία. Αλλά είναι εύκολο να ελέγξουμε ότι 

είναι το ίδιο. 

Συνεπώς, ανεξάρτητα από το πιο διαγώνιο στοιχείο επιλέξουμε ως το πρώτο στοιχείο-

άξονα (σημείο αναφοράς), το μη-εξαλειμμένο τμήμα που προκύπτει είναι ψευδο-

ορισμένο. Τώρα, με επαγωγή προκύπτει ότι κάθε βήμα της διαδικασίας απαλοιφής 

εμπλέκει την επιλογή σημείου άξονα από τις διαγωνίους ενός ψευδο-ορισμένου πίνακα. 

Από τη στιγμή που αυτές οι διαγώνιοι έρχονται είτε από ένα θετικό ορισμένο υπο-πίνακα 

είτε τον αρνητικό ενός τέτοιου πίνακα, προκύπτει ότι θα είναι πάντα διάφοροι του 

μηδενός (αλλά πολλοί από αυτούς θα είναι αρνητικοί). Επομένως, όπως συμβαίνει και 

με τους θετικά ορισμένους πίνακες, μια αυθαίρετη συμμετρική μετάθεση ενός ψευδο-

ορισμένου πίνακα μπορεί να παραγοντοποιηθεί χωρίς κανένα ρίσκο εύρεσης μηδενικού 

στοιχείου άξονα. 
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11 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι από τα βασικά εργαλεία βελτιστοποίησης και 

εύρεσή λύσεων για πρακτικά προβλήματα. Στην εργασία αυτή παρουσιάσαμε και 

μελετήσαμε την εξέλιξη τον κυριότερων μεθόδων επίλυσης του προβλήματος γραμμικού 

προγραμματισμού.  

Η περιήγηση μας ξεκίνησε από τη πολύ γνωστή και περισσότερο χρησιμοποιημένη 

μέθοδο Simplex η οποία αναπτύχθηκε από τον George Dantzig. Ο αλγόριθμος Simplex 

είναι από τους πιο αποδοτικούς αλγορίθμους για την μέση περίπτωση ακόμη και σήμερα 

μετά από 66 χρόνια. Το μεγάλο του μειονέκτημα είναι η κακή περίπτωση όπου το 

υπολογιστικό κόστος αυξάνεται τόσο γρήγορα όσο και η αύξηση του μεγέθους του 

προβλήματος. Λόγο αυτού του μειονεκτήματος στην εργασία αυτή μελετούμε τις 

κυριότερές εναλλακτικές μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων γραμμικού 

προγραμματισμού. Συγκεκριμένα μελετάμε τον ελλειψοειδή αλγόριθμο, τον πρωτεύον-

δυικό αλγόριθμο και μεθόδους εσωτερικού σημείου.  Από τις μεθόδους εσωτερικού 

σημείου επικεντρωθήκαμε στην μέθοδο της κεντρικής διαδρομής και το σύστημα ΚΚΤ. 

Οι εναλλακτικές μέθοδοι ενώ έχουν προταθεί ως λύση του μειονεκτήματος της μεθόδου 

Simplex, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι  αν έχουν καλύτερη απόδοση σε πραγματικά 

προβλήματα. 
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