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Περίληψη    

Περίληψη    

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, παρουσιάζεται η πολύ γνωστή μέθοδος 

Simplex.  Με  τη  βοήθεια  της  μεθόδου  Simplex,  μπορούμε  να  επιλύσουμε 

προβλήματα  γραμμικού  προγραμματισμού,  ακέραιου  γραμμικού 

προγραμματισμού καθώς και  διάφορες παραλλαγές των παραπάνω. Ειδικότερα 

για τον ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό, παρουσιάζονται κάποιες από τις πιο 

γνωστές  μεθόδους  αναζήτησης,  οι  οποίες  ανήκουν  στην  οικογένεια  μεθόδων 

“Branch And Bound”. Επίσης κάποιες τεχνικές αναζήτησης των βέλτιστων λύσεων 

στο δένδρο που δημιουργείται από τις προηγούμενες τεχνικές.

Τα παραπάνω υλοποιήθηκαν σε ένα λογισμικό με γραφικό περιβάλλον (GUI), το 

οποίο είναι συμβατό με τις περισσότερες εκδόσεις του Λειτουργικού Συστήματος, 

Windows της Microsoft και χωρίς να χρειάζονται κάτι επιπλέον σε έναν Προσωπικό 

Υπολογιστή.

 Το παρών σύγγραμμα χωρίζεται σε 4 θεματικές ενότητες: την εισαγωγή, την 

μέθοδο  Simplex,  τον  ακέραιο  Γραμμικό  προγραμματισμό  και  το  λογισμικό  << 

Γραμμικός Προγραμματισμός>>.

Η πρώτη ενότητα,  μας δίνει  κάποιες  εισαγωγικές έννοιες,  οι  οποίες  θα είναι 

απαραίτητες για την παρουσίαση των μεθόδων, μαζί με κάποια βασικά θεωρήματα 

του γραμμικού προγραμματισμού.

Η  δεύτερη  ενότητα  παρουσιάζει  την  μέθοδο  Simplex,  τον  αλγόριθμο  που 

χρησιμοποιούμε και κάποιες παραλλαγές του. Στη συνέχεια εστιάζει στην ανάλυση 

ευαισθησίας από τα αποτελέσματα του αλγορίθμου σε ένα πρόβλημα.

Η  τρίτη  ενότητα  παρουσιάζει  το  πρόβλημα  του  ακέραιου  γραμμικού 

προγραμματισμού και  τις  πιο  γνωστές  προσπάθειες  επίλυσής  του,  εστιάζοντας 

στην τεχνική “Branch And Bound”.

Η  τέταρτη  και  τελευταία  ενότητα  παρουσιάζει  το  λογισμικό  <<  Γραμμικός 

Προγραμματισμός>> και παρέχει ένα σύντομο οδηγό χρήσης του.

Σε όλα τα προηγούμενα, δίνονται παραδείγματα από ένα τυχαίο πρόβλημα, το 

οποίο  υλοποιεί  αυτά  που  περιγράφονται  στην  κάθε  ενότητα  για  την  καλύτερη 

κατανόηση των εννοιών αυτών.
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Abstract

Abstract

This thesis presents the well-known method Simplex. With method Simplex, we 

can solve problems of linear programming, integer linear programming and several  

variants of  the above. Especially for  the integer linear programming, presented 

some of the most known search methods, which belong to the family of methods 

"Branch And Bound". Also presented some search techniques for optimal solutions 

in the tree, generated by the same techniques. 

These were implemented in a software with graphical interface (GUI), which is 

compatible  with  most  versions  of  the  Microsoft  Windows  OS,  with  a  simple 

installation.
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1.Εισαγωγή     

1. Εισαγωγή     

Η βελτιστοποίηση είναι ένα σημαντικό ζήτημα για όλες τις Θετικές επιστήμες, 

αλλά  και  για  πολλές  άλλες.  Είτε  μιλάμε  για  βελτιστοποίηση  απόδοσης,  είτε 

συναρτήσεων, είτε συστημάτων παραγωγής κτλ.. υπήρχε ανάγκη από νωρίς να 

βρεθούν  μέθοδοι  για  την  πραγματοποίησή  της.  Η  μεγάλη  άνθηση  της 

βελτιστοποίησης όμως, επήλθε με την εισαγωγή των υπολογιστών, τη δεκαετία του 

'40, όπως όλου του κλάδου της αριθμητικής ανάλυσης.

Ο Γραμμικός Προγραμματισμός και  ο  Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός 

ανήκουν  στον  κλάδο  της  βελτιστοποίησης.  Στην  παρούσα  εργασία  θα 

υλοποιήσουμε  έναν  αλγόριθμο  επίλυσης  προβλημάτων  Γραμμικού 

Προγραμματισμού, τον γνωστό  Simplex και την τεχνική  Branch and Bound για 

την επίλυση προβλημάτων Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού. Η υλοποίηση 

θα  γίνει  σε  λογισμικό  γραφικού  περιβάλλοντος  (GUI),  με  γλώσσα 

προγραμματισμού  C++.  Θα  δούμε  παρακάτω  κάποιες  εισαγωγικές  έννοιες  οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω τεχνικών. 

1.1 Επιχειρησιακή Έρευνα

Στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, αλλά και λίγο πιο νωρίς, γεννήθηκε ο όρος 

<<  Επιχειρησιακή Έρευνα  >>. Κυρίως,  αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του Β' 

Παγκοσμίου  Πολέμου  στις  πολεμικές  επιχειρήσεις.  Αργότερα,  η  Επιχειρησιακή 

Έρευνα  εφαρμόστηκε  γενικότερα  σε  διάφορους  τομείς  της  οικονομίας,  της 

παραγωγής,  της  κοινωνίας,  αλλά  και  όπου  απαιτούνταν  σχεδιασμός  και 

μοντελοποίηση  ενός  συστήματος.  Μάλιστα,  το  μέγεθος  των  προβλημάτων που 

εφαρμόστηκε η Επιχειρησιακή Έρευνα, ήταν τόσο μεγάλο, ώστε να μην μπορούν 

να λυθούν χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Εδώ,  ο  όρος  <<επιχειρησιακή>>,  αναφέρεται  στην  έννοια  της  διαδικασίας. 

Συχνά,  χρησιμοποιούνται  και  οι  όροι  <<  Επιστήμη  των  Αποφάσεων  >>  ή  << 
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1.1Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιστήμη της Διαχείρισης >>. Θα μπορούσαμε να δώσουμε τον παρακάτω γενικό 

ορισμό για την Επιχειρησιακή Έρευνα.

Ορισμός : Επιχειρησιακή Έρευνα καλείται η επιστήμη εκείνη που ασχολείται με 

την βελτιστοποίηση ενός συστήματος απόδοσης. [19]

Ειδικότερα, η Επιχειρησιακή Έρευνα αφορά ένα σύνολο τεχνικών, τις οποίες θα 

δούμε  και  παρακάτω,  οι  οποίες  χρησιμοποιούν  μαθηματικά  μοντέλα,  από  την 

επίλυση και την ανάλυση των οποίων προσδιορίζετε η λήψη μιας απόφασης που 

βελτιστοποιεί το σύστημα το οποίο μελετάμε. Σαν μαθηματικό μοντέλο, μπορούμε 

να ορίσουμε μια αναπαράσταση ενός συστήματος, στην οποία όλες οι σημαντικές 

σχέσεις  μεταξύ  των  στοιχείων  του  συστήματος  έχουν  αντικατασταθεί  με 

παρόμοιες/αντίστοιχες σχέσεις μεταξύ μαθηματικών στοιχείων.

Μερικές από τις μεθόδους που υπάγονται στην Επιχειρησιακή Έρευνα είναι οι 

παρακάτω :

– Μαθηματικός Προγραμματισμός

– Προβλήματα Μεταφορών, Ανάθεσης (transportation, assignment problems)

– Πολυκριτηριακή Ανάλυση (Multiple Criteria Decision Analysis )

– Ανάλυση Δικτύων (Network flows, PERT, CPM) 

– Δένδρα αποφάσεων (Decision trees)

– Στοχαστικές Διεργασίες (Stochastic Processes)

– Θεωρία παιγνίων (Game theory)

– Ευρεστικές τεχνικές (Heuristics)

– κτλ.. [19]

Σε όλες τις παραπάνω μεθόδους, τα γενικά βήματα που ακολουθούνται για την 

επίλυση ενός προβλήματος είναι:

1. Μοντελοποίηση του προβλήματος

2. Εύρεση λύσης του προηγούμενου μοντέλου

3. Έλεγχος και δοκιμή της προηγούμενης λύσης

4. Εφαρμογή της τελικής λύσης, για τη λήψη αποφάσεων. [4],[19]
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1.1Επιχειρησιακή Έρευνα

    Η  μοντελοποίηση  είναι  μια  διαδικασία  η  οποία  μετατρέπει  το  πραγματικό 

πρόβλημα στο  αντίστοιχο  μαθηματικό  του  μοντέλο.  Για  να  γίνει  το  παραπάνω, 

χρειάζονται:

1. Κριτήριο Επίδοσης (Αντικειμενική Συνάρτηση)

2. Οι Μεταβλητές (ελεγχόμενοι παράγοντες)

3. Οι Παράμετροι (ανεξέλεγκτοι παράγοντες)

4. Οι Περιορισμοί (ανεξέλεγκτοι παράγοντες) [19]

Τέλος, πριν προχωρήσουμε στον ορισμό του Γραμμικού Προγραμματισμού, ας 

δούμε την έννοια της βελτιστοποίησης, στην οποία θα αναφερόμαστε παρακάτω. 

Η έννοια της βελτιστοποίησης, ξεκινάει από την εποχή του 16ου αιώνα. Είναι ένα 

σημαντικό εργαλείο  σε  φυσικά φαινόμενα,  οικονομικά μοντέλα,  καθώς και  στην 

θεωρία  αποφάσεων.  Γενικά  χρησιμοποιείται  σε  ό,τι  περιγράφεται  από  μια 

διαδικασία  ή  συνάρτηση,  η  οποία  εξαρτάται  από  τις  τιμές  των  παραμέτρων-

μεταβλητών τους. 

Το κάθε πρόβλημα, στους παραπάνω τομείς, περιγράφεται από μια συνάρτηση, 

η οποία περιέχεται γενικότερα στο μαθηματικό μοντέλο που το περιγράφει. Αυτή η 

συνάρτηση  ονομάζεται  Αντικειμενική  συνάρτηση  και  το  ζητούμενο  είναι  να 

μεγιστοποιηθεί  ή  να  ελαχιστοποιηθεί.  Πολλές  φορές,  οι  μεταβλητές  της 

Αντικειμενικής  συνάρτησης  υπόκεινται  σε  περιορισμούς.  Άρα  μπορούμε  να 

χωρίσουμε τη Βελτιστοποίηση σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Μιλάμε δηλαδή για

1. Βελτιστοποίηση υπό περιορισμούς (constrained optimization)

2. Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς (unconstrained optimization). [3], [1]

Τυπικά  θα  μπορούσαμε  να  γράψουμε  τα  παραπάνω  ως  εξής.  Έστω  f(x),  η 

αντικειμενική συνάρτηση, με x ένα διάνυσμα από μεταβλητές, x=(x1, x2, ... , xn). Για 

το διάνυσμα x, ισχύουν κάποιοι περιορισμοί, ci(x)>=0.

1. minf(x),  x=(x1,  x2,...,  xn),  υπό  τους  περιορισμούς  ci(x)>=0.  (constrained 

optimization).

2. minf(x), x=(x1, x2, ... , xn). (unconstrained optimization). [3],[1]

Η μεγιστοποίηση είναι η αντίθετη διαδικασία. Δηλαδή, αυτόματα το x*, είναι το 

μέγιστο της -f(x). Ο Γραμμικός Προγραμματισμός ανήκει στην 1η κατηγορία.
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1.1Επιχειρησιακή Έρευνα

Έννοιες  όπως  μεταβλητές  απόφασης,  αντικειμενική  συνάρτηση  κτλ.  Θα  τις 

δούμε αναλυτικότερα παρακάτω.

1.2 Γραμμικός Προγραμματισμός (Linear Programming-LP)

Ο Μαθηματικός  Προγραμματισμός ανήκει  στις  μεθόδους  της  Επιχειρησιακής 

Έρευνας,  όπως  είδαμε  παραπάνω.  Με  τη  σειρά  του  ο  Μαθηματικός 

προγραμματισμός περιλαμβάνει 

– Γραμμικό Προγραμματισμό

– Ακέραιο Προγραμματισμό

– Στοχαστικό Προγραμματισμό

– Μη Γραμμικό Προγραμματισμό

– Δυναμικό Προγραμματισμό

– Πολυκριτηριακός Προγραμματισμό 

καθώς  και  μερικούς  συνδυασμούς  των  παραπάνω,  όπως  Μικτός  Ακέραιος 

Γραμμικός προγραμματισμός, κτλ.. [19], [21]

Ειδικές  περιπτώσεις  του  Μαθηματικού  Προγραμματισμού  είναι  ο  Γραμμικός 

Προγραμματισμός  και  ο  Ακέραιος  Γραμμικός  Προγραμματισμός,  με  τις  οποίες 

κατηγορίες θα ασχοληθούμε παρακάτω.

Ο Γραμμικός Προγραμματισμός  μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα μαθηματικό 

μοντέλο,  το  οποίο  αναπαριστά  πραγματικά  προβλήματα  και  επιδιώκουμε  την 

βέλτιστη λύση αυτών των προβλημάτων (μέγιστο κέρδος, ελάχιστο κόστος, κτλ.). 

Το  μαθηματικό  μοντέλο  που  χρησιμοποιούμε  αποτελείται  από  γραμμικές 

συναρτήσεις και γραμμικές σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του προβλήματος. Ο 

Γραμμικός Προγραμματισμός χρησιμοποιείται για την προσέγγιση προβλημάτων 

κατανομής περιορισμένων πόρων (ή μέσων) ενός συστήματος σε εναλλακτικές και 

ανταγωνιστικές  μεταξύ  τους  δραστηριότητες  κατά  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο. 

Εδώ να τονίσουμε ότι η λέξη Προγραμματισμός, έχει την έννοια της σχεδίασης, 

εξού και η αναζήτηση του βέλτιστου σχεδίου είναι το βασικό κομμάτι του Γραμμικού 

Προγραμματισμού.
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1.2Γραμμικός Προγραμματισμός (Linear Programming-LP)

Η μεγάλη χρηστικότητα της μεθόδου, βρήκε εφαρμογή σε πολλούς τομείς της 

κοινωνίας. Προβλήματα απόφασης ή/και κατανομής συναντάμε σχεδόν σε όλους 

τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

- κατανομή εργατικού δυναμικού, τεχνολογικού εξοπλισμού, πρώτων υλών 

κλπ. σε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες

- κατανομή κεφαλαίου σε διάφορα επενδυτικά προγράμματα

- ανάθεση διαφόρων υπηρεσιών σε συγκεκριμένο προσωπικό

- κατανομή καλλιεργήσιμης γης για καλλιέργεια διαφόρων προϊόντων 

- κατανομή των εθνικών πόρων στις τομεακές πολιτικές

- επιλογή ενός σχεδίου μεταφοράς αγαθών

- επιλογή ενός χαρτοφυλακίου

- διαφημιστικός σχεδιασμός

- μίξη πρώτων υλών

- κατάρτιση ενός σιτηρεσίου

- πολεοδομικός σχεδιασμός ενός χώρου

- προστασία του περιβάλλοντος

- προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

- κλπ.

Όπως  αναφέραμε  ήδη,  ο  Γραμμικός  Προγραμματισμός  είναι  μια  μέθοδος  η 

οποία βρήκε εφαρμογή σε πολλούς τομείς. Από πολλούς θεωρείται μια από τις 

σημαντικότερες  μαθηματικές  ανακαλύψεις  του  20ου  αιώνα.  Και  αυτό  γιατί 

χρησιμοποιείται  μέχρι  και  σήμερα  αποτελεσματικά  για  ζητήματα  μικρών  και 

μεγάλων μονάδων, όπως βιομηχανίες, εργοτάξια, αγροκαλλιέργειες, αλλά ακόμα 

και για ολόκληρα κράτη.

Τα βασικά στοιχεία του Γραμμικού Προγραμματισμού, είναι:

– Επιλογή  Αξίας  δραστηριοτήτων  που  ανταγωνίζονται  μεταξύ  τους 

(μεταβλητές απόφασης)

– Πεπερασμένη ποσότητα πόρων (περιορισμοί)

– Γραμμικότητα μεταξύ των παραπάνω μαθηματικών σχέσεων

– Βελτιστοποίηση σχεδίου δράσης (Αντικειμενικής Συνάρτησης)
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1.2Γραμμικός Προγραμματισμός (Linear Programming-LP)

Οι  δραστηριότητες  λαμβάνονται  σαν  θετικές  ποσότητες  και  μόνο  σε  σπάνιες 

περιπτώσεις προβλημάτων απαιτείται να έχουμε αρνητικές τιμές. 

Οι κυριότεροι αλγόριθμοι που προτάθηκαν κατά καιρούς είναι

– Αλγόριθμος Simplex

– Criss Cross Αλγόριθμος

– Ελλειψοειδής Αλγόριθμος

– Αλγόριθμοι εσωτερικού σημείου (interior point)

– κτλ. [6], [24]

Εδώ να τονίσουμε ότι ενώ ο αλγόριθμος Simplex είναι εκθετικός, οι υπόλοιποι είναι 

κυρίως  πολυωνυμικοί.  Και  όμως  ο  αλγόριθμος  Simplex,  χρησιμοποιείται  τις 

περισσότερες φορές για την επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. 

Και αυτό γιατί, μπορεί να έχει εκθετικό χρόνο ως χειρότερη περίπτωση, αλλά στο 

98% περίπου των περιπτώσεων δουλεύει πολύ καλά.

1.3 Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός (Integer LP- ILP)

Ο  Ακέραιος  Γραμμικός  Προγραμματισμός,  είναι  μια  σύνθεση  του  Γραμμικού 

Προγραμματισμού και του Ακέραιου Προγραμματισμού, όπως δηλώνει και ο τίτλος 

του. Εδώ ισχύουν όλα τα παραπάνω συν ότι η αξία που είναι δυνατόν να λάβουν 

οι μεταβλητές απόφασης είναι ακέραιες τιμές. Αυτός ο περιορισμός αυξάνει την 

δυσκολία  του προβλήματος.  Ενώ τα προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού 

φαίνονται  να  ανήκουν  στην  κλάση προβλημάτων P (πολυωνυμικού χρόνου),  ο 

Ακέραιος  Γραμμικός  Προγραμματισμός,  στη  γενική  του  μορφή,   ανήκει  στην 

κατηγορία NP-complete. Όμως, ο Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός βρίσκει 

μεγάλη εφαρμογή σε προβλήματα τα οποία απαιτούν ακέραιες ποσότητες, όπως 

πχ.  όταν  οι  διαθέσιμοι  πόροι  είναι  άνθρωποι  (1  άνθρωπος,  δεν  έχει  νόημα 

δεκαδική ποσότητα ανθρώπων...!).

Δύο σημαντικές παραλλαγές του Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού, είναι ο 

Δυαδικός Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός και ο Μικτός Ακέραιος Γραμμικός 
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1.3Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός (Integer LP- ILP)

Προγραμματισμός. Στον μεν πρώτο οι μεταβλητές παίρνουν τιμές 0 ή 1, ενώ στο 

δεύτερο  οι  μεταβλητές  μπορούν  να  μοιραστούν  σε  ακέραιες  ή  πραγματικές. 

Εφαρμογές  όλων  των  παραπάνω  μεθόδων  μπορούμε  να  βρούμε  κυρίως  σε 

προβλήματα απόφασης, αλλά και σε προβλήματα τηλεπικοινωνιών και δικτύων.

Οι κυριότεροι αλγόριθμοι που προτάθηκαν κατά καιρούς είναι

– Cutting planes

– Branch and bound

– Branch and cut. [4], [8], [24]

Επίσης μια δημοφιλής μέθοδος είναι και ο συνδυασμός των δύο προβλημάτων, LP 

και ILP με τη μέθοδο της χαλάρωσης (LP relaxation). Αρχικά λύνουμε το πρόβλημα 

σαν  να  ήταν  γραμμικού  προγραμματισμού  και  στη  συνέχεια  αναζητούμε  τις 

ακέραιες λύσεις με διάφορες μεθόδους όπως η εύρεση του κυρτού πολυγώνου 

μέσα στην εφικτή περιοχή.

Υπάρχουν  και  άλλοι  αλγόριθμοι  για  την  βελτιστοποίηση  προβλημάτων.  Δύο 

κατηγορίες  είναι  και  οι  heuristics και  meta-heuristics αλγόριθμοι.  Και  οι  δύο 

κατηγορίες αλγορίθμων είναι σχετικά καινούργιες. Στην ουσία αυτό που αναζητούν 

είναι μια εξίσου καλή λύση με τη βέλτιστη. Στις meta-heuristics ανήκουν οι γνωστοί 

γενετικοί  αλγόριθμοι,  tabu search κτλ.  [15],  [16].  Στους  heuristics αλγορίθμους, 

έχουμε  απλή  δομή,  γρήγορη  εκτέλεση  και  εύρεση  αρκετά  καλών  λύσεων. 

Χαρακτηρίζονται  όμως  από  απληστία,  αφού  αναζητούν  για  καλύτερες  λύσεις 

συνεχώς. Σε μερικές περιπτώσεις βρίσκουν και την βέλτιστη. [24]

1.4 Κατασκευή Μαθηματικού Μοντέλου

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα του Γραμμικού Προγραμματισμού, είναι η 

κατασκευή  του  μαθηματικού  μοντέλου  από  ένα  πραγματικό  πρόβλημα.  Αυτό 

πραγματοποιείται με το να ορίσουμε  :

– τις δραστηριότητες του προβλήματος, οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους, 

καθώς και το πλήθος αυτών, έστω n

– το πλήθος των περιορισμών του προβλήματος, έστω m

– το μέγεθος κάθε δραστηριότητας j, έστω xj (μεταβλητές απόφασης)
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1.4Κατασκευή Μαθηματικού Μοντέλου

– το κριτήριο επίδοσης του συστήματος, έστω  Z  (αντικειμενική συνάρτηση, 

γραμμική)

– με  cj  ,  την  συμβολή  μιας  μονάδας  της  j-οστής  δραστηριότητας  στη 

βελτιστοποίηση της τιμής του Ζ (επίδοση του συστήματος)

– με  bi  ,  τη  διαθέσιμη  ποσότητα  του  i-οστού  πόρου  (δεξιό  μέλος  στους 

περιορισμούς),

– με  aij  ,  τη  ποσότητα  που  καταναλώνεται  από  τον  i-οστό  πόρο  για  να 

παραχθεί μια μονάδα της j-οστής δραστηριότητας.

– Οι τιμές των i, j είναι : i=1,...,m και j=1,...,n . [19]

Το παραπάνω μαθηματικό μοντέλο, το αποκαλούμε και γραμμικό μοντέλο, λόγω 

των γραμμικών σχέσεων που περιέχει.

Έστω  τώρα  ότι  έχουμε  n  δραστηριότητες  και  αντίστοιχα  n  μεταβλητές 

απόφασης, τις 

x1 , x2 , ... , xj , ... , xn 

και τους εξής περιορισμούς

b1 , b2 , ... , bi , ... , xm .

Οι  περιορισμοί  και  οι  αντικειμενική  συνάρτηση  έχουν  τους  αντίστοιχους 

συντελεστές, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Αυτές τις σχέσεις μπορούμε να τις 

γράψουμε ως εξής:

Βαθμωτή μορφή :

Βελτιστοποίηση της Ζ= c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn (ελαχιστοποίηση ή μεγιστοποίηση)

υπό τους περιορισμούς

a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn [≤,≥,=] b1 ,

a21 x1 + a22 x2 + ... + a2n xn [≤,≥,=] b2 ,

a31 x1 + a32 x2 + ... + a3n xn [≤,≥,=] b3 ,

.

.

.

am1 x1 + am2 x2 + ... + amn xn [≤,≥,=] bm ,

xj ≥ 0, για j=1,2, ... ,n.

Μορφή μητρών :
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1.4Κατασκευή Μαθηματικού Μοντέλου

Βελτιστοποίηση της Ζ= c x

υπό τους περιορισμούς 

A x [≤,≥,=] b,

όπου 

c= (
c1

c2

⋮
cn

) , x= (
x1

x2

⋮
xn

) με x≥0, A= (
a11 a12 ... a1n

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
am1 am2 ... amn

) , b= (
b1

b2

⋮
bm

) .

Όπως παρατηρούμε,  όλες  οι  σχέσεις  παραπάνω είναι  γραμμικές.  Η  κανονική 

μορφή του γραμμικού μοντέλου έχει 

1. μόνο ισότητες στους περιορισμούς

2. αναζητούμε μεγιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης και 

3. τα διανύσματα x, b είναι θετικά. [4], [20]

Δηλαδή υπό μορφή μητρών έχουμε :

Αrgmax( Ζ= c x )

υπό τους περιορισμούς 

A x = b, με x≥0,  b≥0.

Όλα  τα  προβλήματα  γραμμικού  προγραμματισμού  μετατρέπονται  στην 

παραπάνω κανονική μορφή με απλές πράξεις. Έτσι σε κάθε βιβλίο ή σύγγραμμα, 

ο κάθε συγγραφέας μπορεί να ορίσει  κάποια διαφορετική <<κανονική μορφή>> 

των  προβλημάτων που  παρουσιάζει.  Για  παράδειγμα μια  ανισότητα  μπορεί  να 

μετατραπεί  σε  ισότητα  όπως  παρακάτω  (μέθοδος  χαλαρών-πλεονασματικών 

μεταβλητών) :

a ≤ b ⇒ a + c = b ή

a ≥ b ⇒ a - c = b

και  η  μεγιστοποίηση  της  αντικειμενικής  συνάρτησης  μπορεί  να  μετατραπεί  σε 

ελαχιστοποίηση ως εξής :

Αrgmax( Ζ= c x ) = Αrgmin( -Ζ= c x ).

Επίσης,  μια  μεταβλητή  απόφασης,  σε  σπάνιες  περιπτώσεις  μπορεί  να  πάρει 

αρνητικές  τιμές.  Τότε  μπορούμε  να  την  ορίσουμε  σαν  διαφορά  δύο  θετικών 

μεταβλητών  και να την εισάγουμε στο πρόβλημα. Δηλαδή :

Έστω x ,y ,z∈ℝ ,με y , z≥0.Τότε x=y−z.
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1.4Κατασκευή Μαθηματικού Μοντέλου

Τέλος, αν έχουμε κάποιο  bi, αρνητικό, εύκολα πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη 

της ανισότητας (ή ισότητας) με το -1, δηλαδή:

∑ ax [≤,≥,=]bi ⇒−∑ ax[≥,≤,=]−bi ,όπου bi≤0

Είδαμε την κατασκευή ενός γραμμικού μοντέλου και την αναπαράστασή του σε 

μαθηματικούς τύπους. Παρακάτω θα δούμε κάποια βασικά αξιώματα και τη βασική 

ορολογία που θα χρησιμοποιήσουμε.

1.5 Αξιώματα, Θεωρήματα και Ορολογία Γραμμικού Μοντέλου

Στο παραπάνω γραμμικό μοντέλο, ισχύουν 4 βασικά αξιώματα.

Προσδιοριστικότητα (  Certainty  ) :   Οι παράμετροι του προβλήματος είναι γνωστές 

σταθερές  και  οι  τιμές  τους  δεν  καθορίζονται  από  κάποιο  πιθανοθεωρητικό 

πρότυπο. 

Αναλογικότητα  (  Proportionality  )  :   Η  «συνεισφορά»  της  μεταβλητής  xj στην 

αντικειμενική συνάρτηση και στον i-στο περιορισμό ανέρχεται αντίστοιχα σε cjxj και 

aijxj μονάδες, είναι δηλαδή ανάλογη με την τιμή της.

Αθροιστικότητα  (  Additivity  )  :   Οι  «συνεισφορές»  των  διαφόρων  μεταβλητών 

συνδυάζονται  γραμμικά  τόσο  στην  αντικειμενική  συνάρτηση  όσο  και  στους 

περιορισμούς  του  μοντελοποιούμενου  συστήματος. Δεν  υπάρχουν 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων, πχ. δεν υπάρχει όρος όπως c jkxj xk .

Διαιρετότητα  (  Divisibility  )  :   Η  διαιρετότητα  υποδηλώνει  ότι  οι  τιμές  των 

μεταβλητών  είναι  συνεχείς.  Μια  άλλη  ονομασία   αυτού  του  αξιώματος  είναι  η 

Συνέχεια (Continuity). [17]

Θα  δούμε  παρακάτω,  τους  βασικότερους  ορισμούς,  τους  οποίους  θα 

χρησιμοποιήσουμε.

Κυρτό σύνολο : Κυρτό σύνολο, ονομάζεται  ένα σύνολο από σημεία,  τα οποία 

έχουν  την  εξής  ιδιότητα  :  αν  έχουμε  δύο  τυχαία  σημεία  του  συνόλου,  τότε  το 

ευθύγραμμο τμήμα που τα ενώνει, ανήκει στο σύνολο. [3].  Δηλαδή, μαθηματικά 

διατυπωμένο

Έστω S κλειστό σύνολο και x ,y∈S, τότε
z∈S, αν z=λx+(1−λ)y , 0≤λ≤1
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1.5Αξιώματα, Θεωρήματα και Ορολογία Γραμμικού Μοντέλου

Κορυφή κυρτού συνόλου : Είναι κάθε σημείο ενός κυρτού συνόλου, το οποίο δεν 

βρίσκεται  σε  κάποιο  ευθύγραμμο  τμήμα  που  να  ενώνει  δύο  άλλα  σημεία  του 

συνόλου. Δηλαδή, μαθηματικά διατυπωμένο

Έστω S κλειστό σύνολο, και z∈S.
Αν z κορυφή , τότε ∄x , y∈S, με x≠y , τέτοια ώστε z=λx+(1−λ)y , 0<λ<1

Δύο κορυφές λέγονται  γειτονικές, αν το ευθύγραμμο τμήμα που τις ενώνει είναι 

ακμή του κυρτού συνόλου. [3], [21]

Λύση : Είναι  ο  κάθε  δυνατός  συνδυασμός  τιμών των  μεταβλητών απόφασης, 

δηλαδή του x= (
x1

x2

⋮
xn

) , όπου x i∈R για i=1, 2,...,n.

Εφικτή  Λύση  : Εκείνοι  οι  συνδυασμοί  των  μεταβλητών  απόφασης,  οι  οποίοι 

ικανοποιούν όλους τους περιορισμούς. [3]

Μη Εφικτή Λύση : Εκείνοι οι συνδυασμοί των μεταβλητών απόφασης, οι οποίοι 

δεν ικανοποιούν τουλάχιστον ένα περιορισμό.

Εφικτή Περιοχή : Το υποσύνολο F∈ℝ
n  που σχηματίζεται από τις λύσεις που 

ικανοποιούν όλους τους περιορισμούς Ax [≤,≥,=] b  (εφικτές λύσεις).

Βέλτιστη Λύση : Εκείνη η εφικτή λύση, η οποία βελτιστοποιεί την αντικειμενική 

συνάρτηση. Δηλαδή για μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση αντίστοιχα:

x̄∈F: Z( x̄)≥Z(x) ,∀ x∈F ή
x̄∈F: Z( x̄)≤Z(x) ,∀ x∈F

Βασική Λύση : Εκείνη η λύση η οποία έχει τις n-m μεταβλητές ίσες με μηδέν και 

προκύπτει από την επίλυση του συστήματος

Ax = b

Βάση : Οι μεταβλητές, οι οποίες δεν θέτονται ίσες με μηδέν για να προκύψει η 

βασική λύση. [3]

Βασική εφικτή λύση : Οι μη αρνητικές βασικές λύσεις. 

Εκφυλισμένη  βασική  εφικτή  λύση  : Αν  τουλάχιστον  μια  από  τις  βασικές 

μεταβλητές είναι 0. Μη εκφυλισμένη, λέγεται αν όλες οι βασικές μεταβλητές είναι 

αυστηρά θετικές. [3], [4], [19]
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1.5Αξιώματα, Θεωρήματα και Ορολογία Γραμμικού Μοντέλου

Τέλος,  θα αναφέρουμε κάποια θεωρήματα και  όπου χρειάζεται  την απόδειξή 

τους.

Θεώρημα  1.5.1: Η  εφικτή  περιοχή  των  λύσεων ενός  προβλήματος  γραμμικού 

προγραμματισμού,  είναι  κλειστό  κυρτό  σύνολο  και  οι  περιορισμοί  του 

προβλήματος υπερεπίπεδα.

Απόδειξη: Έστω ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού και

z=cx υπό τους περιορισμούς

Ax=b, x θετικό διάνυσμα.

Όλα τα σημεία που ανήκουν στην εφικτή περιοχή ενός προβλήματος, μπορούν να 

παρασταθούν ως εξής:

S={X | aX=b, X>=0}.

Έστω δύο τυχαία σημεία της εφικτής περιοχής, δηλαδή δύο διανύσματα Χ1,X2, που 

ικανοποιούν τους περιορισμούς b, αντίστοιχα, δηλαδή:

aX1=b

aX2=b,

και έστω αριθμός λ, τέτοιος ώστε 0<λ<1. Πολλαπλασιάζοντας κατά μέλη τις δύο 

προηγούμενες σχέσεις με λ και 1-λ αντίστοιχα και προσθέτοντας κατά μέλη έχουμε

a [λX1 + (1-λ)X2]=λb + (1-λ) =>

aXλ=b , όπου

Xλ= λX1 + (1-λ)X2.

Αφού το  Xλ ικανοποιεί τους περιορισμούς (ανήκει στο σύνολο S) και μπορεί να 

παρασταθεί ως γραμμικός συνδυασμός δύο άλλων στοιχείων του συνόλου S της 

εφικτής περιοχής, τότε το σύνολο S είναι κυρτό (ορισμός κυρτού συνόλου).

Θεώρημα  1.5.2: Κάθε  βασική  εφικτή  λύση,  είναι  μια  κορυφή  του  κυρτού 

πολυέδρου της εφικτής περιοχής. Ισχύει και το αντίστροφο.

Θεώρημα 1.5.3: Κάθε φραγμένο πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, έχει μια 

βέλτιστη λύση η οποία είναι βασική εφικτή λύση.

Απόδειξη: Η απόδειξη των παραπάνω θεωρημάτων, είναι πέραν των σκοπών της 

παρούσας εργασίας. Κάποιος μπορεί να τις αναζητήσει στο [17].
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Θεώρημα  1.5.4: Ο  αριθμός  των  βασικών  εφικτών  λύσεων  ενός  προβλήματος 

γραμμικού προγραμματισμού είναι πεπερασμένος. Το άνω φράγμα των βασικών 

λύσεων είναι:

( n
m)= n !

(n−m)!m!

όπου n οι μεταβλητές, m οι περιορισμοί.

Απόδειξη: Έστω ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού και

z=cx υπό τους περιορισμούς

Ax=b, x θετικό διάνυσμα.

Ο  αριθμός  των  βασικών  λύσεων  ενός  προβλήματος  με  n  μεταβλητές  και  m 

περιορισμούς  είναι  όλοι  οι  δυνατοί  τρόποι  επιλογής  n  γραμμικά  ανεξάρτητων 

διανυσμάτων των περιορισμών, από τους m συνολικά περιορισμούς, δηλαδή όλοι 

οι δυνατοί συνδυασμοί θα είναι :

( n
m)= n !

(n−m)!m!
 .

Αφού ο αριθμός των βασικών λύσεων είναι πεπερασμένος, θα είναι και ο αριθμός 

των βασικών εφικτών λύσεων. Να σημειώσουμε ότι, για σχετικά μέτριου μεγέθους 

προβλήματα  (n~20),  ο  παραπάνω  αριθμός  είναι  αρκετά  μεγάλος,  αν  και  οι 

περισσότεροι συνδυασμοί δεν θα είναι βασικές εφικτές λύσεις.

Θεώρημα  1.5.5: Αν  υπάρχει  μια  εφικτή  λύση  σε  ένα  πρόβλημα  Γραμμικού 

Προγραμματισμού, τότε υπάρχει και μια βασική εφικτή λύση αυτού.

Απόδειξη: Έστω ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού και

z=cx υπό τους περιορισμούς

Ax=b, x θετικό διάνυσμα.

Έστω x', μια εφικτή λύση, η οποία επιλέγεται αυθαίρετα από αυτές με τα λιγότερα 

μη μηδενικά στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν μη μηδενικά στοιχεία, τότε η λύση είναι 

βασική εξορισμού. Αν υπάρχουν, επιλέγουμε εκείνες τις στήλες με τα μη μηδενικά 

στοιχεία, έστω {aj1 , aj2 , aj3 ,...,  ajk}. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις.

1. Οι στήλες είναι γραμμικά ανεξάρτητες. Έτσι αν ο βαθμός k=m, τότε η λύση είναι 

βασική.  Αλλιώς  θέτουμε  με  0  (μηδέν)  τις  υπόλοιπες  μεταβλητές  (m-k)  και 

κατασκευάζουμε μια βασική εφικτή λύση, αλλά εκφυλισμένη.
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2. Οι στήλες είναι γραμμικά εξαρτημένες. Τότε, υποθέτουμε ότι υπάρχουν yi , τέτοια 

ώστε :

y1a j1
+y2a j2

+...+yk a jk
=0 ,

χωρίς να είναι όλα μηδενικά. Έστω ε, τέτοιο ώστε 

Α[ x−εy ]=b ,μεε=min {xi /y i: i=1,... ,k , yi>0} .

Από την κατασκευή του ε, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα πρώτα k στοιχεία 

του [x-εy], θα είναι μη μηδενικά και τουλάχιστον ένα θα είναι μηδενικό. Έτσι έχουμε 

το  πολύ  k-1  γραμμικά  εξαρτημένες  στήλες  του  Α  και  επαναλαμβάνοντας  τη 

διαδικασία  μπορούμε  να  βρούμε  γραμμικά  ανεξάρτητες  στήλες  του  πίνακα  Α, 

οπότε εργαζόμαστε όπως στην περίπτωση 1.

Θεώρημα  1.5.6: Αν  υπάρχει  βέλτιστη  λύση  σε  ένα  πρόβλημα  γραμμικού 

προγραμματισμού, θα είναι  σε κορυφή του κυρτού υπερπολυέδρου της εφικτής 

περιοχής.

Απόδειξη : Έστω ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού και

z=cx υπό τους περιορισμούς

Ax=b, x θετικό διάνυσμα.

Έστω ότι υπάρχει μια βέλτιστη λύση. Τότε συνεπάγεται ότι θα υπάρχει τουλάχιστον 

και μια εφικτή λύση η οποία θα είναι η βέλτιστη. Άρα, από το θεώρημα 1.5.5 και το 

1.5.3,  η  βέλτιστη  λύση  θα  είναι  βασική  εφικτή  λύση.  Από  το  θεώρημα  1.5.2 

συνεπάγεται  ότι  η  βέλτιστη  λύση  θα  βρίσκεται  σε  μια  κορυφή  του  κυρτού 

υπερπολυέδρου της εφικτής περιοχής. 

Θεώρημα 1.5.7: Αν υπάρχει τουλάχιστον μια βέλτιστη εφικτή λύση, που δεν είναι 

βασική, τότε υπάρχουν άπειρες βέλτιστες εφικτές λύσεις.

Απόδειξη : Έστω ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού και

z=cx υπό τους περιορισμούς

Ax=b, x θετικό διάνυσμα.

Έστω ότι υπάρχει μια βέλτιστη εφικτή λύση, x1 η οποία δεν ανήκει στην βάση. Αυτό 

σημαίνει ότι αν εισαχθεί στην βάση θα έχουμε ένα διαφορετικό συνδυασμό τιμών 

των μεταβλητών, ο οποίος θα μου δίνει μια καινούργια βέλτιστη εφικτή λύση, έστω 

x2. Τότε κάθε δυνατός συνδυασμός

z=λx1 + (1-λ)x2, όπου 0<λ<1,
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θα είναι βέλτιστη εφικτή λύση, γιατί το σύνολο των εφικτών λύσεων είναι κυρτό. Οι 

τιμές που μπορεί να πάρει το λ είναι άπειρες, άρα άπειρες και οι βέλτιστες εφικτές 

λύσεις που δίνει.

Θεώρημα 1.5.8: Αν υπάρχει μια βέλτιστη εφικτή λύση, τότε υπάρχει και βέλτιστη 

βασική εφικτή λύση.[2]

Απόδειξη : Η απόδειξη είναι όμοια με αυτή του θεωρήματος 1.5.5.

Θεώρημα  1.5.9: Αν  υπάρχουν  δύο  ή  περισσότερες  βέλτιστες  λύσεις  σε  ένα 

πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, τότε κάθε κυρτός συνδυασμός τους είναι 

βέλτιστη  λύση  (άπειρες  λύσεις).  Ισχύει  για  2  βέλτιστες  λύσεις: 

z=λx+(1−λ)y , λ∈[0,1] .

Απόδειξη : Έστω ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού και

z=cx υπό τους περιορισμούς

Ax=b, x θετικό διάνυσμα.      

Εάν έχουμε {x1,x2,...,xs}, s βέλτιστες λύσεις, τότε θα ισχύει για κάθε xi :

zmin=cxi , υπό Axi=b, για κάθε i=1,...,s.

Έστω τώρα ότι έχουμε ένα κυρτό συνδυασμό των βέλτιστων λύσεων xi :

x'=λ1x1+λ2x2+...+ λsxs , με λ1+λ2+...+ λs =1. Έχουμε :

znew=cx '=c (λ1 x1+...+λs xs)=λ1cx1+...+λs cxs=λ1zmin+...+λs zmin=(λ1+...+λs)zmin=1zmin=zmin.

⇒ znew=zmin .

Οι  συνδυασμοί  των  δυνατών λi ,  είναι  άπειρος.  Άρα  μπορούμε  να  έχουμε  και 

άπειρους συνδυασμούς των βέλτιστων λύσεων.

[1], [2], [3], [4], [5], [17], [19]
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2.Η Μέθοδος Simplex.

2. Η Μέθοδος Simplex.

2.1 Εισαγωγή

Είδαμε  παραπάνω  ότι  ο  αριθμός  των  βασικών  εφικτών  λύσεων  είναι 

πεπερασμένος. Επίσης, η βέλτιστη λύση (αν υπάρχει) θα είναι μια εκ των βασικών 

εφικτών  λύσεων.  Άρα  θα  μπορούσε  κάποιος  να  αναζητήσει  όλες  τις  βασικές 

εφικτές λύσεις (κορυφές) για την εύρεση της βέλτιστης λύσης. Υπάρχει εδώ όμως 

ένα πρόβλημα. Αν το μέγεθος του προβλήματος είναι μερικές δεκάδες μεταβλητές 

απόφασης μαζί με μερικές δεκάδες περιορισμούς, τότε ο αριθμός των ελέγχων 

(μαζί  και  του  υπολογισμού  της  αντικειμενικής  συνάρτησης  κάθε  φορά  – 

υπολογιστικό κόστος) ανέρχεται στην τάξη των μερικών χιλιάδων, καθώς το άνω 

όριο του  αριθμού των κορυφών δίνεται από τον παρακάτω τύπο

( n
m)= n !

(n−m)!m!

όπου n οι μεταβλητές, m οι περιορισμοί. [19], [20]

Η μέθοδος Simplex στηρίζεται στην παραπάνω ιδέα της αναζήτησης βέλτιστης 

λύσης  στις  κορυφές  της  εφικτής  περιοχής  με  μια  αλγεβρική  επαναληπτική 

διαδικασία,  αλλά  σε  κάθε  βήμα  της,  αναζητάει  μια  κατεύθυνση  η  οποία  να 

βελτιώνει την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης. Έτσι είναι δυνατόν να ελαττώσει 

τα απαιτούμενα βήματα εκτέλεσης.

Η μέθοδος Simplex, αναπτύχθηκε από τον G. Dantzig, το 1947 και είναι μέχρι 

σήμερα  μια  από  τις  αποτελεσματικότερες  μεθόδους  επίλυσης  προβλημάτων 

γραμμικού  προγραμματισμού.  Έγινε  δημοφιλής,  λόγω  και  της  ταυτόχρονης 

εξέλιξης των υπολογιστών, οι οποίοι έδιναν την δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλων και 

απαιτητικών υπολογισμών.

H μέθοδος  Simplex  υλοποιείται  με  τον  ομώνυμο  αλγόριθμο.  Παρόλο  που  ο 

αλγόριθμος Simplex, στη χειρότερη περίπτωση είναι  εκθετικός, τα περισσότερα 

προβλήματα  τα  επιλύει  σε  σχετικά  μικρό  αριθμό  βημάτων  και  πεπερασμένο. 

Μάλιστα ο αριθμός αυτός εξαρτάται  από τον αριθμό των περιορισμών, αφού η 
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2.1Εισαγωγή

τομή τους είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία της εφικτής περιοχής των λύσεων του 

προβλήματος  και  είναι  συνήθως  από  m  έως  3m,  όπου  m  ο  αριθμός  των 

περιορισμών.

2.2 Αλγόριθμος Simplex

2.2.1 Προεργασία Αλγορίθμου

Εδώ δεν θα δώσουμε τόσο σημασία στην αλγεβρική εξήγηση του αλγορίθμου, 

όσο  στην  υλοποίησή  του  σε  Η/Υ.  Ο  αλγόριθμος  για  να  εφαρμοστεί  σε  ένα 

πρόβλημα,  χρειάζεται  προεπεξεργασία.  Μια  μορφή  του  αλγορίθμου,  η  οποία 

βοηθάει  στην  καλύτερη  επεξεργασία  του  προβλήματος  είναι  με  τη  χρήση 

πινάκων.  Από  τον  αρχικό  πίνακα,  με  αλγεβρικές  πράξεις  καταλήγουμε  στον 

τελικό, από τον οποίο εξάγουμε τα ανάλογα συμπεράσματα.

Για την εύρεση της βέλτιστης λύσης χρειαζόμαστε:

1. Μια αρχική τιμή, η οποία θα είναι μια από τις κορυφές της εφικτής περιοχής και 

από αυτήν θα ξεκινάει την αναζήτηση ο αλγόριθμος.

2. Έναν  τρόπο  μεταφοράς  από  την  τρέχουσα  κορυφή  σε  μια  άλλη  που 

βελτιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση (μέσω αλγεβρικών πράξεων).

3. Ένα κριτήριο τερματισμού, το οποίο θα αναγνωρίζει αν η τρέχουσα λύση είναι 

βέλτιστη , μη φραγμένη ή δεν υπάρχει λύση.

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα εργαλεία, τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω.

Ας θυμηθούμε τη γενική μορφή ενός προβλήματος υπό μορφή μητρών:

Βελτιστοποίηση της 

Ζ= c x

υπό τους περιορισμούς 

A x [≤,≥,=] b,

όπου 
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c= (
c1

c2

⋮
cn

) , x= (
x1

x2

⋮
xn

) με x≥0, A= (
a11 a12 ... a1n

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
am1 am2 ... amn

) , b= (
b1

b2

⋮
bm

) .

Για  την  εφαρμογή  του  αλγορίθμου  Simplex,  το  πρόβλημα  θα  πρέπει  να  το 

μετασχηματίσουμε  στην  κανονική  του  μορφή.  Δηλαδή  θετικά  δεξιά  μέλη  των 

ανισώσεων,  μεγιστοποίηση  της  αντικειμενικής  συνάρτησης  και  ισότητες  στους 

περιορισμούς.

1. Τα δεξιά μέλη να είναι θετικά, δηλαδή b i ≥ 0, για κάθε i=1,2,...,n. Αν δεν είναι, 

πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της κάθε ανίσωσης με το -1, αλλάζοντας 

κατάλληλα τη φορά της ανίσωσης.

2. Αν έχουμε ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης,  μετατρέπουμε 

εύκολα το πρόβλημα σε μεγιστοποίηση με την εξής μετατροπή:

Αrgmax( Ζ= c x ) = Αrgmin( -Ζ= c x ).

Επίσης η κανονική μορφή της αντικειμενικής συνάρτησης είναι :

Z=c0+c1 x1+ ...+cnxn⇒ Z−c1 x1−...−cnxn=c0 ,

όπου c0=0 σχεδόν σε όλα τα προβλήματα, διότι είναι κάτι σταθερό και δεν 

επηρεάζει το αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης.

3. Αν έχουμε ανισώσεις μετατρέπονται σε εξισώσεις με την εξής διαδικασία:

- αν έχουμε ανίσωση της μορφής ≤, προσθέτουμε στο αριστερό μέλος μια 

θετική  μεταβλητή  χαλάρωσης  (ή  αδρανής-slack  variable),  έτσι  ώστε  να 

έχουμε ισότητα. Δηλαδή,

ai1 x1+...+a¿ xn≤bi ⇒ai1x1+...+a¿ xn+1xs=bi , xs>0 .

- αν έχουμε ανίσωση της μορφής ≥, αφαιρούμε στο αριστερό μέλος μια θετική 

μεταβλητή  πλεονασμού  (surplus  variable),  έτσι  ώστε  να  έχουμε  ισότητα. 

Δηλαδή,

ai1 x1+...+ain xn≥bi ⇒ai1 x1+...+a¿ xn−1xs=bi , xs>0 .

Οι  παραπάνω  μεταβλητές,  έχουν  συντελεστή  0  στην  αντικειμενική 

συνάρτηση, συνεπώς δεν επηρεάζουν την τιμή της.

Μετά από τις παραπάνω μετατροπές το αρχικό σύστημα γίνεται:

Μεγιστοποίηση της 

Z=[c cs] [ x
xs]
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2.2.1Προεργασία Αλγορίθμου

υπό τους περιορισμούς 

[A As] [ x
xs]=b '

όπου 

c= (
c1

c2

⋮
cn

) cs= (
cn+1

cn+2

⋮
cn+m

) = (
0
0
⋮
0
) , x= (

x1

x2

⋮
xn

) ,xs= (
xn+1

x n+2

⋮
xn+m

) με x,xs≥0, A= 

(
a11 a12 ... a1n

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
am1 am2 ... amn

) ,

As= (
a1 n+1 a1 n+2 ... a1 n+m

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
am n+1 am n+2 ... am n+m

) , b'= (
b ' 1
b ' 2
⋮
b 'm

) b≥0 .

Η παραπάνω μορφή, λέγεται κανονική μορφή (canonical form) του γραμμικού 

προβλήματος. Αν και στα διάφορα συγγράμματα, ίσως έχουμε λίγο διαφορετικούς, 

αλλά  ισοδύναμους  ορισμούς.  Αποδεικνύεται  ότι  η  κανονική  μορφή  ενός 

προβλήματος με την αρχική του μορφή έχουν τις ίδιες λύσεις.

Όπως έχουμε αναφέρει, ο αλγόριθμος Simplex, χρειάζεται μια αρχική τιμή για 

να ξεκινήσει την επαναληπτική διαδικασία. Εαν στον πίνακα [Α,Αs], έχουμε βαθμό 

m, μπορούμε να βρούμε m γραμμικά ανεξάρτητες στήλες και άρα με στοιχειώδεις 

πράξεις μητρών, μια βάση του πίνακα. Στον πίνακα αυτό θα εμφανίζονται οι στήλες 

του  μοναδιαίου  πίνακα,  όχι  απαραίτητα  σε  σειρά  [19].  Δηλαδή  θα  έχουμε,  σε 

μορφή μητρών

[Im, Ym, n−m] x=b .

Από την παραπάνω μορφή, είναι εύκολο να βρούμε μια αρχική τιμή, η οποία να 

είναι  βασική εφικτή λύση (κορυφή) της εφικτής περιοχής.  Απλά θέτουμε τις  μη 

βασικές  μεταβλητές  ίσες  με  0,  και  λύνουμε  ως  προς  τις  βασικές  μεταβλητές, 

αναζητώντας καλύτερη λύση. Όταν δεν έχουμε εμφανή μια αρχική λύση, δηλαδή 

δεν έχουμε μια βάση στον πίνακα, άρα δεν σχηματίζεται ο μοναδιαίος πίνακας, 

τότε χρειάζεται να εισάγουμε  τεχνητές μεταβλητές [20],[21]. Αυτό γίνεται με δύο 

τρόπους.
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2.2.1Προεργασία Αλγορίθμου

1. Μέθοδος μεγάλου Μ (Big-M).

2. Μέθοδος των δύο φάσεων (Two Phase).

Παρακάτω συνοψίζουμε τα βήματα του αλγορίθμου σε ένα διάγραμμα ροής.

2.2.2 Επαναληπτική διαδικασία Αλγορίθμου

Εφόσον έχουμε τελειώσει με την προεργασία, κατασκευάζουμε τον επαυξημένο 

πίνακα  (Simplex  tableau)  των  περιορισμών  με  τα  δεξιά  μέλη,  καθώς  και  την 
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Αρχική Μορφή
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Εισαγωγή Τεχνητών
Μεταβλητών

Simplex

Τέλος



2.2.2Επαναληπτική διαδικασία Αλγορίθμου

αντικειμενική συνάρτηση. Αυτός ο πίνακας θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που 

χρειαζόμαστε και θα έχει τη μορφή:

Βασικές 
μεταβλητέ

ς
x1 x2 ... xn xn+1 xn+2 ... xn+m

Δεξιό 
μέλος

Z -c1 -c2 ... -cn -cn+1 -cn+2 ... -cn+m c0

x01 a11 a12 ... a1n a1 n+1 a1 n+2 ... a1 n+m b1

x02 a21 a22 ... a2n a2 n+1 a2 n+2 ... a2 n+m b2

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

x0m am1 am2 ... amn am n+1 am n+2 ... am n+m bm

Αρχικό Βήμα:

Το πρώτο βήμα είναι να βρούμε μια αρχική τιμή του προβλήματος, δηλαδή μια 

βασική εφικτή λύση. Έστω το παρακάτω πρόβλημα:

Μεγιστοποίηση της Ζ= c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn

υπό τους περιορισμούς

a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn ≤ b1 ,

a21 x1 + a22 x2 + ... + a2n xn ≤ b2 ,

a31 x1 + a32 x2 + ... + a3n xn ≤ b3 ,

.

.

.

am1 x1 + am2 x2 + ... + amn xn ≤ bm ,

xj ≥ 0, για j=1,2, ... ,n.

Θα χρειαστεί να μετατραπεί σε ισοδύναμο σύστημα με εξισώσεις:

Μεγιστοποίηση της Ζ= c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn

υπό τους περιορισμούς

a11 x1 +...+ a1n xn + 1xn+1 = b1 ,

a21 x1 +...+ a2n xn + 1xn+2 = b2 ,

a31 x1 +...+ a3n xn + 1xn+3 = b3 ,

.

. ... ...
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.

am1 x1 + am2 x2 + ... + amn xn + 1xn+m =bm ,

xj ≥ 0, για j=1,2, ... ,,n, n+m.

Το οποίο έχει ανάλογο tableau

Βασικές 
μεταβλητές

x1 x2 ... xn xn+1 xn+2 ... xn+m
Δεξιό 
μέλος

Z -c1 -c2 ... -cn 0 0 ... 0 c0=0

x01 a11 a12 ... a1n 1 0 ... 0 b1

x02 a21 a22 ... a2n 0 1 ... 0 b2

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

x0m am1 am2 ... amn 0 0 ... 1 bm

Στον παραπάνω πίνακα είναι φανερό ότι υπάρχει ο μοναδιαίος πίνακας Im. Άρα 

μπορούμε να πάρουμε σαν αρχική τιμή

x0= (
x1

x2

⋮
xn
xn+1

⋮
xn+m

)=(
0
0
⋮
0
b1

⋮
bm

) ,

και αντίστοιχα οι βασικές μεταβλητές είναι Β=(xn+1,xn+2,...,xn+m)', οι οποίες είναι όλες 

οι  μεταβλητές χαλάρωσης (slack variables), ενώ οι αρχικές μεταβλητές είναι μη 

βασικές. [4]

Επαναληπτικά Βήματα:

Αφού έχουμε βρεί μια αρχική τιμή, στα επόμενα βήματα αναζητούμε καλύτερη 

λύση,  δηλαδή  μια  βασική  εφικτή  λύση  η  οποία  μεγιστοποιεί  την  αντικειμενική 

συνάρτηση. Αυτό θα γίνει με την απομάκρυνση μιας βασικής μεταβλητής από τη 

βάση και την αντικατάστασή της από μια μη βασική μεταβλητή. Άρα οι υποψήφιες 

μεταβλητές για να εισέλθουν στη βάση, είναι όλες οι μη βασικές.

1. Εφόσον έχουμε πρόβλημα μεγιστοποίησης, αναζητούμε κάποιο παράγοντα 

της πρώτης γραμμής μιας μη βασικής μεταβλητής, ο οποίος να είναι θετικός, 
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δηλαδή  Α c i≥0, γιακάποιο i=1,...,n. Αν  δεν  υπάρχει  τέτοιο  i,  η  λύση  είναι 

βέλτιστη, καθώς δεν υπάρχει κατεύθυνση αύξησης.

2. Επιλέγουμε cp>0 ,  το  οποίο  έχει  τη  μεγαλύτερη  απόλυτη  τιμή,  δηλαδή 

∣cp∣>∣c i∣, ∀ i=1,...,n .  Αν  υπάρχουν  περισσότερα του  ενός  τέτοια  στοιχεία, 

επιλέγουμε  τυχαία,  πχ.  το  πρώτο.  Η μεταβλητή xp,  θα είναι  η  υποψήφια μη 

βασική μεταβλητή για να εισαχθεί στη βάση και η στήλη p, θα είναι η  στήλη 

οδηγός.

3. Υπολογίζουμε τους λόγους όλης της στήλης οδηγού

bi

aip

, ∀ i=1,... ,m:aip>0.

Αν δεν υπάρχει τέτοιο aip, τότε το πρόβλημα είναι  μη φραγμένο. Από όλους 

τους παραπάνω λόγους επιλέγουμε το μικρότερο, δηλαδή

bq

aqp

=min(
bi

aip

,aip>0). .

Το στοιχείο aqp, λέγεται στοιχείο οδηγός (pivot element).

4. Με  στοιχειώδεις  πράξεις  μητρών  γύρω  από  το  στοιχείο  οδηγός, 

πραγματοποιούμε απαλοιφή Gauss και ανανεώνουμε τον επαυξημένο πίνακα 

Simplex, μαζί και τη γραμμή της αντικειμενικής συνάρτησης. Πηγαίνουμε στο 

βήμα 1. 

Σημειώσεις :

– Σε  άλλη  εκδοχή,  η  πρώτη  γραμμή  υπολογίζεται  από  τη  διαφορά 

c ' j=c j−z j⇒−c ' j=z j−c j ,  καλείται  καθαρό οριακό εισόδημα ή  οριακό κόστος 

κάθε μεταβλητής και για τις βασικές μεταβλητές είναι πάντα 0. [20]

– Αν θέλαμε  Ελαχιστοποίηση,  το  μόνο που αλλάζει  από τα 4  βήματα του 

αλγορίθμου, είναι τα βήματα 1 και 2. δηλαδή θα είχαμε

1. Η ποσότητα c i αλλάζει σε c i≤0 , για κάποιο i=1,...,n.

2. Επιλέγουμε cp<0 , το οποίο έχει τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή.

3. Ίδιο με μεγιστοποίηση.

4. ίδιο με μεγιστοποίηση.

Το αρχικό βήμα είναι το ίδιο επίσης και στις δύο περιπτώσεις.[20]
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2.2.3 Παραλλαγές μεθόδου Simplex

Στην  προηγούμενη  παράγραφο  είδαμε  την  γενική  περίπτωση,  όπου  οι 

ανισότητες είχαν όλες φορά  ≤ (μικρότερο ή ίσο). Η εύρεση αρχικής λύσης ήταν 

σχετικά  εύκολη,  αφού  ο  μοναδιαίος  πίνακας  ήταν  εμφανής  στον  επαυξημένο 

πίνακα Simplex.  Άρα η εύρεση βάσης και  αυτή  ήταν σχετικά εύκολη υπόθεση. 

Όταν όμως έχουμε ανισότητες της μορφής ≥ (μεγαλύτερο ή ίσο) ή = (ισότητες), τα 

πράγματα περιπλέκονται,  αφού η εύρεση βάσης δεν είναι  πλέον εμφανής.  Στη 

πρώτη περίπτωση εισάγουμε μια μεταβλητή πλεονασμού με συντελεστή -1, ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση δεν εισάγεται καμία μεταβλητή. Έτσι κάποιες στήλες του 

μοναδιαίου πίνακα απουσιάζουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις τοποθετούμε τεχνητές 

μεταβλητές (artificial variables), οι οποίες δεν έχουν καμία φυσική ερμηνεία, αλλά 

βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος.

Η  γενική  μεθοδολογία  είναι  η  αναγωγή  ενός  προβλήματος  γραμμικού 

προγραμματισμού σε μεγαλύτερης διάστασης πρόβλημα. Αυτό επιτυγχάνεται με 

δύο μεθόδους. [20]

1. Τη μέθοδο του μεγάλου Μ (big-M method).

2. Μέθοδος των δύο Φάσεων (Two Phase method).

Η πρώτη μέθοδος κοστίζει υπολογιστικά στον προγραμματισμό της, γι' αυτό απλά 

θα παρουσιαστεί. Η μέθοδος των δύο φάσεων είναι αυτή που υλοποιήθηκε στην 

παρούσα εργασία.

Πριν περιγράψουμε τις μεθόδους, ας δούμε τον τρόπο με τον οποίο εισάγονται 

οι τεχνητές μεταβλητές στο πρόβλημα. Για κάθε έναν περιορισμό ισότητας έχουμε

ai1 xi+ ...+ain xn=bi ⇒ ai1 xi+...+ain xn+1xa=bi

όπου  xa>0 μια  τεχνητή  μεταβλητή  η  οποία  θα  δούμε  στη  συνέχεια  ότι 

<<αναγκάζεται  >>  να  πάρει  την  τιμή  0.  Αντίστοιχα  για  τους  περιορισμούς  της 

μορφής ≥, εισάγουμε δύο μεταβλητές, μια πλεονασμού, αλλά και μια τεχνητή για 

να εμφανιστεί η μονάδα στον μοναδιαίο πίνακα. Έχουμε δηλαδή
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ai1 xi+ ...+ain xn≥bi ⇒ ai1 xi+...+ain xn−1xs+1xa=b i

όπου  xs , xa>0 ,  μεταβλητές  πλεονασμού και  τεχνητή αντίστοιχα.  Τώρα είναι 

φανερή μια  αρχική λύση,  γιατί  εμφανίζεται  στον επαυξημένο πίνακα Simplex ο 

μοναδιαίος πίνακας. Οι συντελεστές των τεχνητών μεταβλητών στην αντικειμενική 

συνάρτηση διαφέρουν στις δύο μεθόδους. Άρα στην κάθε μέθοδο, δημιουργούμε 

το αντίστοιχο τεχνητό πρόβλημα.

Big-M:

Στην  παρούσα  μέθοδο,  αφού  δημιουργήσουμε  το  διάνυσμα  των  τεχνητών 

μεταβλητών, κατασκευάζουμε το αντίστοιχο τεχνητό πρόβλημα. Έστω

A=(
a11 a12 ... a1n

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
am1 am2 ... amn

) , x=(
x1

x2

⋮
xn

) , c=(
c1

c2

⋮
cn

) , b=(
b1

b2

⋮
bm

) , xs=(
xs1

xs2

⋮
xsk

), xa=(
xa1

xa2

⋮
xa m−k

),
όπου  A , x , c , b , xs , xa ,  το  αρχικό  μητρώο  των  περιορισμών,  οι  αρχικές 

μεταβλητές, οι  συντελεστές των μεταβλητών, τα δεξιά μέλη, τα διανύσματα των 

μεταβλητών  χαλάρωσης  και  τεχνητών  αντίστοιχα.  Έτσι  το  αρχικό  πρόβλημα 

γίνεται:

argmax (cx)

Ax [≤ , ≥ , = ]b ⇒

argmax (cx+Mxa)

Ax+Im(xs

xa
)=b

,

όπου Μ, ένας αυθαίρετα μεγάλος αρνητικός (μεγάλος θετικός για ελαχιστοποίηση). 

Λόγω του μεγάλου αριθμού Μ, οι  τεχνητές μεταβλητές τείνουν να μηδενιστούν, 

λόγω υψηλού  κόστους.  Τα  επόμενα  βήματα  γίνονται  όπως  στην  προηγούμενη 

παράγραφο.[21]

Two Phase:

Στην  μέθοδο  big-M,  έχουμε  δυσκολία  υλοποίησης  σε  Η/Υ,  λόγω  της 

αναπαράστασης του αριθμού Μ. Στη μέθοδο των δύο φάσεων, αυτό το πρόβλημα 

εξαλείφεται. Ισχύουν πάλι
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A=(
a11 a12 ... a1n

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
am1 am2 ... amn

) , x=(
x1

x2

⋮
xn

) , c=(
c1

c2

⋮
cn

) , b=(
b1

b2

⋮
bm

) , xs=(
xs1

xs2

⋮
xsk

), xa=(
xa1

xa2

⋮
xa m−k

),
όπου A , x , c, b , xs, xa , το αρχικό μητρώο των περιορισμών, οι αρχικές 

μεταβλητές, οι  συντελεστές των μεταβλητών, τα δεξιά μέλη, τα διανύσματα των 

μεταβλητών  χαλάρωσης  και  τεχνητών  αντίστοιχα.  Τώρα  σχηματίζουμε  δύο 

προβλήματα που πρέπει να λυθούν σειριακά. Δηλαδή έχουμε

Πρώτη Φάση: 
argmin(xa) (μέχρι xa=0̄)

Ax +Im(xs

xa
)=b

Δεύτερη Φάση: argmax (cx ) (δεδομένου xa=0̄)

A ' x=b

Στο πρώτο πρόβλημα, είναι φανερή η ύπαρξη μοναδιαίου πίνακα, άρα και μιας 

αρχικής λύσης του προβλήματος της πρώτης φάσης. Το αποτέλεσμα, αν λυθεί το 

πρώτο πρόβλημα, είναι η αρχική λύση για το δεύτερο πρόβλημα. Ύστερα από την 

εύρεση αρχικής λύσης στο δεύτερο πρόβλημα, ο αλγόριθμος συνεχίζεται  όπως 

στην προηγούμενη παράγραφο. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα της πρώτης φάσης, 

τότε δεν υπάρχει εφικτή λύση. 

Μια αναπαράσταση της μεθόδου των δύο φάσεων συνολικά παρουσιάζεται στο 

παρακάτω σχήμα.
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2.2.4 Ορισμός Δυϊκού Προβλήματος

Παρακάτω  θα  ορίσουμε  το  δυϊκό  ενός  προβλήματος  γραμμικού 

προγραμματισμού. Έστω το παρακάτω πρόβλημα :

Μεγιστοποίηση της Ζ= c x

υπό τους περιορισμούς A x [≤,≥,=] b.
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Το δυϊκό πρόβλημα ορίζεται ως εξής :

Ελαχιστοποίηση της W= b y

υπό τους περιορισμούς y AΤ [≥,≤,=] c.

Το διάνυσμα y αντιπροσωπεύει τις μεταβλητές, οι οποίες ήταν περιορισμοί στο 

πρώτο πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα λέγεται  αρχικό (primal), ενώ το δεύτερο 

δυϊκό (dual). Το δυϊκό πρόβλημα του δυϊκού είναι το αρχικό πρόβλημα. Έτσι κάθε 

πρόβλημα είναι ζευγάρι με το δυίκό του.

Το σημαντικό θέμα εδώ είναι το γεγονός ότι τα δύο προβλήματα έχουν την ίδια 

βέλτιστη λύση. Δηλαδή ισχύει το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 2.1 : Αν το αρχικό πρόβλημα έχει μια βέλτιστη λύση x̄=(x1, x2,... ,xn)  , 

τότε το δυϊκό έχει και αυτό μια βέλτιστη λύση  ȳ=(y1, y2,... ,ym) , τέτοια ώστε να 

ισχύει

∑
i=1

i=n

c i x̄ i=∑
j=1

j=m

b j ȳ j . [4]

Τα πλεονεκτήματα  της  επίλυσης ενός  δυϊκού  προβλήματος  είναι  αρκετά.  Για 

παράδειγμα αν οι  περιορισμοί  του  δυϊκού  προβλήματος  είναι  λιγότεροι  από το 

αρχικό,  πιθανόν  ο  αλγόριθμος  θα  κάνει  λιγότερα  βήματα  για  να  φτάσει  στην 

βέλτιστη λύση. Γενικά η δυϊκή θεωρία μπορεί  να θέσει το πρόβλημα από άλλη 

οπτική γωνία και  να φανερώσει  χαρακτηριστικά του προβλήματος,  τα  οποία εκ 

πρώτης όψεως δεν είναι ορατά. [4]

2.3 Ανάλυση Ευαισθησίας

Συνήθως  τα  πραγματικά  προβλήματα  γραμμικού  προγραμματισμού  είναι 

μεγάλα  σε  αριθμό  μεταβλητών  και  περιορισμών.  Η  επίλυσή  τους  είναι  μια 

χρονοβόρα  διαδικασία.  Αν  επιλυθεί  με  επιτυχία  ένα  πρόβλημα  και  βρεθεί  μια 

βέλτιστη λύση, τι γίνεται αν σε μικρό χρονικό διάστημα αλλάξει κάποια σχέση ή 

κάποια δεδομένα; Δηλαδή όταν αλλάξει κάποιο από τα aij , c j, bi . Η προφανής 

απάντηση  και  πιο  ασύμφορη  υπολογιστικά,  είναι  η  επίλυση  εκ  νέου  του 

προβλήματος,  αφού  αλλάξουμε  τα  δεδομένα.  Μια  άλλη  απάντηση  έρχεται  να 
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δώσει  η  ανάλυση  ευαισθησίας της  λύσης  του  προβλήματος.  Η  ανάλυση 

ευαισθησίας εξετάζει τις αλλαγές που υφίσταται η βέλτιστη λύση, όταν κάποια τιμή 

των παραμέτρων αλλάξει. Επίσης, η ανάλυση ευαισθησίας γίνεται για μια μικρή 

αλλαγή, μιας παραμέτρου κάθε φορά και όχι ταυτόχρονη αλλαγή. [6]

Η ανάλυση ευαισθησίας μπορεί να γίνει για τους αντικειμενικούς συντελεστές, 

αλλά  και  για  τους  περιορισμούς.  Ας  δώσουμε  κάποιους  ορισμούς  που  θα 

βοηθήσουν στην καλύτερη παρουσίαση του θέματος.

Εύρος  Αριστότητας  : Αναφέρεται  για  αντικειμενικούς  συντελεστές  και  είναι  το 

διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να κυμανθεί η τιμή τους, χωρίς να μεταβάλει τη 

βέλτιστη λύση του γραμμικού μοντέλου.

Εύρος Εφικτότητας : Αναφέρεται για τα δεξιά μέλη των περιορισμών και είναι το 

διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να κυμανθεί η τιμή τους μεταβάλλοντας την τιμή 

της αντικειμενικής συνάρτησης με ένα προσδιοριζόμενο σταθερό ρυθμό.

Δυϊκή ή σκιώδης τιμή : Η δυϊκή τιμή ενός πόρου, εκφράζει την αξία που έχει για 

το γραμμικό μοντέλο κάθε επιπλέον μονάδα του.

Κόστος Ευκαιρίας : Το κόστος ευκαιρίας, που σχετίζεται με τον περιορισμό μη 

αρνητικών τιμών για κάθε μεταβλητή, είναι η σκιώδης τιμή αυτού του περιορισμού 

(δηλαδή,  την  αύξηση  του  συντελεστή  της  μεταβλητής  στην  αντικειμενική 

συνάρτηση, ώστε να συμμετέχει στη λύση. Οι βασικές μεταβλητές έχουν κόστος 

ευκαιρίας 0).

Όλα τα παραπάνω, έχουν την σημαντική ιδιότητα να υπολογίζονται μόνο από το 

τελευταίο  tableau  του  αλγορίθμου  simplex.  Έστω  ότι  έχουμε  το  παρακάτω 

τελευταίο tableau ενός προβλήματος.

Βασικές 
μεταβλητές

x1 x2 ... xn xn+1 xn+2 ... xn+m
Δεξιό 
μέλος

Z c'1 c'2 ... c'n c'n+1 c'n+2 ... c'n+m z1

x01 a'11 a'12 ... a'1n a'1 n+1 a'1 n+2 ... a'1 n+m b'1

x02 a'21 a'22 ... a'2n a'2 n+1 a'2 n+2 ... a'2 n+m b'2

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

x0m a'm1 a'm2 ... a'mn a'm n+1 a'm n+2 ... a'm n+m b'm

Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι πρέπει να υπάρχει το μοναδιαίο μητρώο της βάσης 

στον παραπάνω πίνακα. Για παράδειγμα, αν η βασική μεταβλητή x01 είναι η x1, τότε 
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το στοιχείο a'11=1 και όλα τα υπόλοιπα της στήλης θα είναι 0, δηλαδή c'1=0, a'i1=0 

για i=2,3,...,m.

Από την  πρώτη  σειρά  με  τους  συντελεστές  μπορούμε  να  υπολογίσουμε  τις 

δυϊκές τιμές, δηλαδή έχουμε

Ζ=c1x1+c2 x2+...+cn+m xn+m+z1 .

Για κάθε μεταβλητή, η οποία δεν είναι βασική, ο συντελεστής της είναι το  κόστος 

ευκαιρίας, ενώ για κάθε χαλαρή μεταβλητή ή μεταβλητή πλεονασμού η οποία δεν 

είναι βασική, ο συντελεστής της είναι η  δυϊκή τιμή του αντίστοιχου περιορισμού. 

Στις βασικές μεταβλητές οι συντελεστές θα είναι πάντα 0.

Θα δούμε παρακάτω τις μεταβολές που μπορούν να πάρουν οι συντελεστές της 

αντικειμενικής  συνάρτησης,  χωρίς  να  αλλάξουν  τις  τιμές  των  μεταβλητών στην 

βέλτιστη λύση.

1. Για τις μη βασικές μεταβλητές, το εύρος αριστότητας των συντελεστών τους 

υπολογίζεται από τη σχέση

Για max −∞≤c j
new

≤c j
old

+c ' j , j=1,... ,n.

Για min c j
old

−c ' j≤c j
new

≤+∞ , j=1,... ,n.
,

όπου  c j
new η τιμή που κυμαίνεται  στο εύρος αριστότητας της j  μεταβλητής, 

c j
old  ο αρχικός συντελεστής και c ' j  ο συντελεστής στο τελικό tableau.

2. Για  τις  βασικές μεταβλητές,  το  εύρος  αριστότητας  των  συντελεστών 

υπολογίζεται  λίγο  πιο  περίπλοκα.  Έστω  ότι  θέλουμε  να  μεταβάλλουμε  ένα 

συντελεστή  ck ,  κατά  Δck , το οποίο φράσσεται d≤Δck≤u .  Τότε 

ορίζουμε ck
new

=ck+Δck ⇒ ck+d≤cnew
k

≤ck+u . Τα όρια d, u υπολογίζονται από το 

τελευταίο tableau. To Δck μεταφέρεται μετά από τις επαναλήψεις στη παρακάτω 

θέση.

Βασικές 
μεταβλητές

x1 x2 ... xk ... xn+m Δεξιό μέλος

Z c'1 c'2 ... Δck ... ck n+m z1

... 0 ...

xk ak1 ak2 ... 1 ... ak n+m b'k

... 0 ...
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Πρέπει για να ισχύει η βέλτιστη λύση του αλγορίθμου να έχουμε τη στήλη του xk να 

είναι στήλη του μοναδιαίου πίνακα. Άρα το  Δck με στοιχειώδεις πράξεις γίνεται 0 

και έχουμε τον παρακάτω πίνακα. Εφαρμόζουμε Γ0 = Γ0 – Δck Γk :

Βασικές 
μεταβλητές

x1 x2 ... xk ... xn+m
Δεξιό 
μέλος

Z c'1 -Δckak1 c'2-Δckak2 ... 0 ... ck n+m-Δck ak n+m z1

... 0 ...

xk ak1 ak2 ... 1 ... ak n+m b'k

... 0 ...

Για να ισχύει πάλι η βέλτιστη λύση, πρέπει τα στοιχεία της  Γ0 γραμμής να είναι όλα 

θετικά. Λύνοντας ως προς το Δck, παίρνουμε το ελάχιστο διάστημα που το 

περιέχει, δηλαδή τα d, u που αναφέραμε παραπάνω. [6]

Τέλος για το εύρος εφικτότητας, μπορούμε πάλι από το τελευταίο tableau να το 

υπολογίσουμε,  για  κάθε  δεξιό  μέλος  των  περιορισμών.  Με  παρόμοιο  τρόπο, 

μπορούμε  να  θέσουμε  bk
new

=bk
old

+Δbk  και  κάνοντας  πράξεις,  τηρώντας  τις 

προϋποθέσεις του αλγορίθμου simplex, να υπολογίσουμε τα bi
new , i=1,...,m . [6]

2.4 Εφαρμογές της μεθόδου Simplex

Παρακάτω θα δούμε  κάποια  παραδείγματα-εφαρμογές  της  μεθόδου Simplex 

καθώς και των παραλλαγών της για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας, όπως 

επίσης και της μεθοδολογίας μοντελοποίησης.

2.4.1 Παράδειγμα 1

Έστω ότι ένα εργοστάσιο θέλει να παράγει ένα προϊόν, αποτελούμενο από δύο 

κύρια υλικά, κρέμα πορτοκαλιού και σοκολάτα και να μην ξεπερνάει τα 270 gr. Το 

κέρδος από το κάθε υλικό θα είναι 5 ευρώ ανά 100γρ. για την κρέμα πορτοκάλι και  

7  ευρώ κάθε 100 γρ.  σοκολάτας.  Το προϊόν θα πρέπει  να ανταποκρίνεται  στα 
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ποσοστά της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας (Σ.Η.Π.) κάποιων βιταμινών και 

θερμίδων,  δηλαδή  να  μην  τα  ξεπερνάει,  όπως  αναγράφεται  στον  πίνακα 

παρακάτω :

Συστατικά Ανά 100 γρ. 

κρέμας 

πορτοκαλιού

Ανά 100 γρ. 

σοκολάτας

Τιμή Ποσοστό 

Σ.Η.Π.

Βιταμίνη C 30 mg 0,5 mg 35 mg 40%

Βιταμίνη A 67,5 mcg 50 mcg 200 mcg 30%

Θερμίδες 200 500 1200 60%

Ποσότητα 

προϊόντος

1 1 2,7

Παρακάτω :

α) Θα  γράψουμε  την  κανονική  μορφή  του  προβλήματος  γραμμικού 

προγραμματισμού.

β) Θα λύσουμε το πρόβλημα γραφικά.

γ) Θα λύσουμε το πρόβλημα με τη μέθοδο Simlplex.

δ) Θα γράψουμε το δυϊκό του πρόβλημα.

ε) Θα κάνουμε ανάλυση ευαισθησίας στη λύση του προβλήματος.

Έστω x1 η ποσότητα της κρέμας πορτοκαλιού και x2 η ποσότητα σοκολάτας στο 

προϊόν, ανά 100 γραμμάρια δοσολογία. Η γενική διατύπωση του μοντέλου είναι η 

παρακάτω :

Μεγιστοποίηση της Z=5x1+7x2

υπό τους περιορισμούς

30x1+5x2≤35
67,5 x1+50x2≤200

200x1+500x2≤1200
x1+x2≤2,7

x1, x2≥0

.

α) Θα μετατρέψουμε το παραπάνω πρόβλημα σε κανονική μορφή.

Μεγιστοποίηση της Z=5x1+7x2

υπό τους περιορισμούς
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30x1+ 5x2+x3 =35
67,5 x1+ 50x2+ x4 =200
200x1+500x2+ x5 =1200

x1+ x2+ x6 =2,7
x1, x2, x3, x4, x5, x6≥0

.

Στο  πρόβλημα εισάγαμε  4  χαλαρές  μεταβλητές,  τις  x3, x4, x5, x6 ,  όσοι  και  οι 

περιορισμοί. 

β) Παρακάτω δίνεται η γραφική απεικόνιση του προβλήματος, αφού πρόκειται για 

πρόβλημα 2 μεταβλητών.

Βλέπουμε ότι οι περιορισμοί είναι ευθείες (περιοριστικές ευθείες).  Οι κορυφές του 

κυρτού πολυγώνου, είναι σημεία τομής δύο περιοριστικών ευθειών (ή παραπάνω). 

Οι κορυφές στο παράδειγμά μας είναι :
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ΟΝΟΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ Χ1 Χ2 Ζ

Α 0 0 0

Β 0 2,4 16,8

Γ 0,5 2,2 17,9

Δ 0,86 1,84 17,18

Ε 1,167 0 5,833

Όπως  παρατηρούμε,  η  κορυφή  Γ,  έχει  τη  μέγιστη  τιμή  της  αντικειμενικής 

συνάρτησης, άρα το μέγιστο κέρδος αν τηρήσουμε την αναλογία 0,5*100=50 gr 

από το προϊόν x1 και 2,2*100=220 gr από το προϊόν x2 , με κέρδος  17,9 ευρώ. Δεν 

συμμετέχουν όλοι οι περιορισμοί ενεργά στην κατασκευή της εφικτής περιοχής. Ο 

περιορισμός 2 (βιταμίνη Α) δεν είναι ενεργός περιορισμός, ενώ οι υπόλοιποι είναι, 

πράγμα που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες ποσότητες, ενώ του 

περιορισμού 2 όχι.

γ)  Η γραφική  επίλυση του  προβλήματος  απαιτούσε  τον  υπολογισμό όλων των 

κορυφών. Η μέθοδος Simplex, αναζητεί καλύτερες λύσεις κάθε φορά. Ας δούμε τον 

αλγόριθμο σε μορφή πινάκων.

Ο πρώτος πίνακας είναι :

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 x4 x5 x6

Δεξιό 

μέλος

Z -5 -7 0 0 0 0 0

x3 30 5 1 0 0 0 35

x4 67,5 50 0 1 0 0 200

x5 200 500 0 0 1 0 1200

x6 1 1 0 0 0 1 2,7

Εμφανίζεται ο μοναδιαίος πίνακας Ι4 , άρα μπορούμε να θεωρήσουμε για αρχική 

λύση  το  διάνυσμα  x0=(0,0,45,200,1200,2.7)  και  βάση  τις  μεταβλητές 

x3, x4, x5, x6 .

 - Αναζητούμε  από την  πρώτη γραμμή,  εκείνους  τους  συντελεστές  των  μη 

βασικών  μεταβλητών,  με  τη  μεγαλύτερη  απόλυτη  τιμή  και  να  είναι  αρνητικά. 
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Έχουμε |-7|>|-5|, άρα η μεταβλητή x2 είναι η υποψήφια μεταβλητή για να εισέλθει 

στη βάση και η δεύτερη στήλη γίνεται στήλη οδηγός. 

- Πρέπει να βρούμε την μεταβλητή που θα εξέλθει από τη βάση. Για αυτό 

αναζητούμε, από τη στήλη οδηγό τους λόγους  
bi

ai2

, ∀ i=1,2,3,4. Από αυτούς, 

επιλέγουμε το μικρότερο. Δηλαδή

min(
35
5

,
200
50

,
1200
500

,
2.7
1

)=2.4

Άρα η επιλέγεται η γραμμή 3, δηλαδή η μεταβλητή που θα φύγει από τη βάση είναι 

η x5 . Το στοιχείο a23 = 500, γίνεται το στοιχείο οδηγός και κάνοντας στοιχειώδεις 

πράξεις  παίρνουμε  τον  επόμενο  πίνακα.  Διαιρούμε  όλα  τα  στοιχεία  της  3ης 

γραμμής με  το στοιχείο οδηγό,  το 500 ,  ώστε να γίνει  μονάδα (1)  και  μετά με 

κατάλληλους  συντελεστές,  πολλαπλασιάζουμε  τις  υπόλοιπες  γραμμές,  ώστε  να 

προκύψουν  μηδενικά  πάνω  και  κάτω  από  το  στοιχείο  οδηγό.  Ο  πίνακας  2, 

προκύπτει από τις παρακάτω πράξεις :

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 x4 x5 x6

Δεξιό 

μέλος

Στοιχειώδης 

πράξεις

Z -5 -7 0 0 0 0 0

x3 30 5 1 0 0 0 35

x4 67,5 50 0 1 0 0 200

x5 0,4 1 0 0 0,002 0 2,4 Γ3=Γ3/500

x6 1 1 0 0 0 1 2,7

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 x4 x5 x6

Δεξιό 

μέλος

Στοιχειώδης 

πράξεις

Z -2,2 0 0 0 0,014 0 16,8 Γ0=Γ0+7Γ3

x3 28 0 1 0 -0,01 0 23 Γ1=Γ1-5Γ3

x4 47,5 0 0 1 -0,1 0 80 Γ2=Γ2-50Γ3

x2 0,4 1 0 0 0,002 0 2,4 Γ3=Γ3/500

x6 0,6 0 0 0 -0,002 1 0,3 Γ4=Γ4-Γ3
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Να σημειώσουμε ότι Γi  είναι η i-οστή γραμμή του πίνακα. Η δεύτερη κορυφή που 

κινήθηκε  ο  αλγόριθμος,  είναι  το  διάνυσμα  x1=(0,2.4,23,80,0,0.3)  και  βάση  οι 

μεταβλητές  x2, x4, x5, x6 .  Στο σχήμα παραπάνω, κινήθηκε από την κορυφή Α 

στην κορυφή Β.

Στην τρίτη επανάληψη παίρνουμε τον πίνακα

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 x4 x5 x6 Δεξιό μέλος

Z 0 0 0 0 0,0067 3,6667 17,9

x3 0 0 1 0 0,0833 -46,667 9

x4 0 0 0 1 0,0583 -79,1667 56,25

x2 0 1 0 0 0,0033 -0,6667 2,2

x1 1 0 0 0 -0,0033 1,6667 0,5

Παρατηρούμε ότι στην πρώτη γραμμή δεν υπάρχει αρνητικό στοιχείο, άρα η λύση 

είναι  η βέλτιστη. Άρα τελική λύση είναι  το διάνυσμα  x2=(0.5,2.2,9,56.25,0,0) και 

βάση οι μεταβλητές  x1, x2, x3, x4 . Από την κορυφή Β, κινήθηκε στην κορυφή Γ 

όπου είναι και η βέλτιστη λύση. Ο αλγόριθμος ολοκληρώθηκε σε 3 επαναλήψεις.

Στις παραπάνω πράξεις, χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια στους υπολογισμούς. Τα 

σφάλματα  στρογγυλοποίησης  και  αποκοπής,  ίσως  οδηγήσουν  σε  μικρές 

αποκλίσεις, που στην περίπτωση τιμών κοντά στο 0, θα αλλάξουν σημαντικά τα 

αποτελέσματα.

δ) Ας δούμε πώς ορίζεται το δυϊκό του πρόβλημα. Έστω οι μεταβλητές απόφασης 

y=(y1, y2, y3, y4) . Τότε το δυϊκό πρόβλημα ορίζεται ως εξής :

Ελαχιστοποίηση της Z '=35y1+200y2+1200y3+2.7y4

υπό τους περιορισμούς

30y1+67.5y2+200y3+y4≥5
5y1+50y2+500y3+y4≥7

y1, y2, y3, y4≥0

.

Η λύση του παραπάνω προβλήματος είναι το διάνυσμα y=(0,0,0.6667,3.6667) με 

Z'=17,9.
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ε) Σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο που περιγράψαμε στη παράγραφο 2.3 θα 

συμπληρώσουμε τον παρακάτω πίνακα :

Ανάλυση
Ευαισθησίας

Τιμή Τιμή Είδος Αρχική 
τιμή

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Μεταβλητές Κόστος 
Ευκαιρίας

X1 0,5 0 Βασική 5 2,8 7

X2 2,2 0 Βασική 7 5 12,5

Λύση Μέγιστη 
Λύση

17,9

Περιορισμοί Δυϊκή 
Τιμή

Πλεόνασμα/
έλειμμα

Βιτ. C 0 9 Βασική 35 26 +∞

Bιτ. A 0 56,25 Βασική 200 143,75 +∞

Θερμίδες 0,0067 0 Μη 
Βασική

1200 1092 1350

Βάρος 3,667 0 Μη 
Βασική

2,7 2,4 2,893

Το τελευταίο tableau είναι :

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 x4 x5 x6 Δεξιό μέλος

Z 0 0 0 0 0,0067 3,6667 17,9

x3 0 0 1 0 0,0833 -46,667 9

x4 0 0 0 1 0,0583 -79,1667 56,25

x2 0 1 0 0 0,0033 -0,6667 2,2

x1 1 0 0 0 -0,0033 1,6667 0,5

Θα αναλύσουμε ανά στήλη. Η πρώτη στήλη των κύριων μεταβλητών, είναι η 

τελευταία στήλη του τελικού tableau, εφόσον περιέχονται στην βάση, αλλιώς είναι 

0.  Στους  περιορισμούς,  είναι  οι  συντελεστές  των  χαλαρών/πλεονασματικών 

μεταβλητών που εμφανίζονται στη γραμμή του Z (αντικειμενική συνάρτηση) στην 

πρώτη γραμμή του τελικού tableau. 
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Στη  δεύτερη στήλη έχουμε το κόστος ευκαιρίας των κύριων μεταβλητών, το 

οποίο φυσικά είναι 0 για τις βασικές μεταβλητές, ενώ αν είχαμε κύριες μεταβλητές, 

οι  οποίες  δεν  ήταν  βασικές,  θα  παίρναμε  το  κόστος  ευκαιρίας  από  τους 

συντελεστές  των  κύριων  μεταβλητών  που  εμφανίζονται  στη  γραμμή  του  Z 

(αντικειμενική  συνάρτηση)  στην  πρώτη  γραμμή  του  τελικού  tableau.  Για  τους 

περιορισμούς  ,έχουμε  το  πλεόνασμα  (ή  έλειμμα)  των  αντίστοιχων 

χαλαρών/πλεονασματικών μεταβλητών, το οποίο για τις βασικές μεταβλητές είναι 

στην τελευταία στήλη του τελικού tableau, ενώ για τις μη βασικές είναι φυσικά 0. 

Η τρίτη στήλη, απλά επισημαίνει αν μια μεταβλητή ανήκει ή όχι στη βάση.

Η  τέταρτη  στήλη μας  δίνει  τις  αρχικές  τιμές  των  συντελεστών  (κύριες 

μεταβλητές) και των δεξιών μελών των περιορισμών. 

Η  πέμπτη και  έκτη  στήλη μας  δίνουν  το  εύρος  αριστότητας  για  τους 

συντελεστές της αντικειμενικής συνάρτησης και το εύρος  εφικτότητας των δεξιών 

μελών των περιορισμών. Ας δούμε για τον συντελεστή c1=5 . Όπως αναφέραμε 

στο  προηγούμενο  κεφάλαιο,  το  τελευταίο  tableau,  αν  θέσουμε 

c1
new

=c1+Δc1⇒ck
new

=5+Δc1 γίνεται :

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 x4 x5 x6 Δεξιό μέλος

Z -Δc1 0 0 0 0,0067 3,6667 17,9

x3 0 0 1 0 0,0833 -46,667 9

x4 0 0 0 1 0,0583 -79,1667 56,25

x2 0 1 0 0 0,0033 -0,6667 2,2

x1 1 0 0 0 -0,0033 1,6667 0,5

Για να επαληθεύονται οι περιορισμοί του αλγορίθμου simplex, πρέπει η στήλη του 

x1 να είναι του μοναδιαίου. Άρα με την πράξη Γ0 = Γ0 – Δc1 Γ4 γίνεται :

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 x4 x5 x6 Δεξιό μέλος

Z 0 0+0Δc1 0+0Δc1 0+0Δc1

0,0067-

0,0033Δc1

3,6667+

1,6667Δc1

17,9+0,5Δc1
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Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 x4 x5 x6 Δεξιό μέλος

x3 0 0 1 0 0,0833 -46,667 9

x4 0 0 0 1 0,0583 -79,1667 56,25

x2 0 1 0 0 0,0033 -0,6667 2,2

x1 1 0 0 0 -0,0033 1,6667 0,5

Για να ισχύουν οι προϋποθέσεις του simplex, πρέπει η πρώτη γραμμή να είναι 

θετική. Από τα παραπάνω προκύπτουν οι ανισότητες

0,0067−0,0033 Δc1≥0⇒Δc1≤2
3,6667+1,6667 Δc1≥0⇒Δc1≥−2,2

⇒−2,2≤Δc1≤2 ⇒ −2,2≤c1
new

−5≤2 ⇒ 2,8≤c1
new

≤7 .

Άρα ο νέος συντελεστής της πρώτης μεταβλητής, μπορεί να πάρει τιμές από 2.8 

έως 7. Όμοια υπολογίζονται και το εύρος αριστότητας του συντελεστή c2=7 , ως

5≤c2
new

≤12,5 .

Για  το  εύρος  εφικτότητας  των  περιορισμών  θα  θέσουμε 

bi
new

=bi+Δβi , i=1,... ,m . Για τον πρώτο περιορισμό (βιταμίνη C), θέτουμε 

30x1+5x2+x3=35+Δb1 ⇒

30x1+5x2+x3=b1
new

,

αλλά η μεταβλητή  x3=9 . Για να διατηρηθεί η μεταβλητή στη βάση, πρέπει να 

είναι θετική η ποσότητα

x3=9+Δb1≥0 ⇒ Δb1≥−9 ⇒

b1
new

=35+Δb1 ⇒ b1
new

≥28
.

Όμοια υπολογίζεται και ο δεύτερος περιορισμός. Ο τρίτος και τέταρτος περιρισμός 

δεν είναι  βασικοί  περιοισμοί,  δηλαδή οι  πόροι  χρησιμοποιούνται  πλήρως και  οι 

αντίστοιχες μεταβλητές πλεονασμού/χαλάρωσης θα είναι 0. Συγκεκριμένα για τον 

τρίτο περιορισμό θέτουμε :

200x1+500x2+x5=1200+Δb3 ⇒

200x1+500x2+x5−Δb3=1200
.
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2.4.1Παράδειγμα 1

Για να ισχύουν οι προϋποθέσεις του simplex, πρέπει

x5−Δb3=0 ⇒ x5=−Δb3 .

Κάνοντας την αντικατάσταση στον τελευταίο πίνακα, προκύπτουν οι σχέσεις

x3−0,0833Δb3=9 ⇒ x3=9+0,0833 Δb3≥0 ⇒ Δb3≥−108
x4−0,0583Δb3=56,25 ⇒ x4=56,25+0,0583Δb3≥0 ⇒ Δb3≥−1964,29
x2−0,0033Δb3=2,2 ⇒ x2=2,2+0,0033 Δb3≥0 ⇒ Δb3≥−660
x1+0,0033Δb3=0,5 ⇒ x1=9−0,0033Δb3≥0 ⇒ Δb3≤150

Και η ελάχιστη ανισότητα που περιέχει το Δb3, είναι 

−108≤Δb3≤150 ⇒ 1200−108≤b3
new

≤1200+150 ⇒ 1092≤b3
new

≤1350

Όμοια υπολογίζουμε και το b4
new

 :

2,4≤b4
new

≤2,893 .

2.4.1 Παράδειγμα 2

Έστω  ότι  η  εταιρεία  του  προηγούμενου  παραδείγματος,  θέλει  να  κάνει  μια 

διαφοροποίηση στο προϊόν, όσον αφορά τη βιταμίνη Α. Αντί να θέλει το 30% της 

Σ.Η.Π., θέλει απλά να είναι πάνω από το κατώτατο όριο πρόσληψης της βιταμίνης 

Α, το οποίο είναι 100 mcg. Τότε το πρόβλημα διαμορφώνεται ως εξής :

Μεγιστοποίηση της Z=5x1+7x2

υπό τους περιορισμούς

30x1+5x2≤35
67,5 x1+50x2≥100

200x1+500x2≤1200
x1+x2≤2,7

x1, x2≥0

.

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται ο περιορισμός 2, ο οποίος είναι πλέον ενεργός 

περιορισμός.
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2.4.1Παράδειγμα 2

Εδώ δεν είναι  εμφανής μια αρχική λύση. Θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο των δύο 

φάσεων.  Θα  μετατρέψουμε  το  παραπάνω  πρόβλημα  σε  κανονική  μορφή, 

προσθέτοντας μια τεχνητή μεταβλητή xa .

Μεγιστοποίηση της Z=5x1+7x2+xa

υπό τους περιορισμούς

30x1+ 5x2+x3 =35
67,5 x1+ 50x2− x4 +xa =100
200x1+500x2+ x5 =1200

x1+ x2+ x6 =2,7
x1, x2, x3, x4, xa , x5, x6≥0

.

Πρέπει πρώτα να λύσουμε το πρόβλημα  min W=xa , μέχρι το xa να γίνει 0 

(Φάση Ι). Ο αρχικός πίνακας simplex είναι :
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2.4.1Παράδειγμα 2

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 xa x4 x5 x6

Δεξιό 

μέλος

Z -5 -7 0 0 0 0 0 0

W -67,5 -50 0 0 1 0 0 -100

x3 30 5 1 0 0 0 0 35

xa 67,5 50 0 1 -1 0 0 100

x5 200 500 0 0 0 1 0 1200

x6 1 1 0 0 0 0 1 2,7

Μια  αρχική  λύση  στο  τεχνητό  πρόβλημα  είναι  το  διάνυσμα 

x0=(0,0,35,100,1200,2.7) με βάση τις μεταβλητές x3, xa , x5, x6 . Αρχικά στη φάση 

Ι, αγνοούμε την πρώτη γραμμή (αλλά συμμετέχει στις στοιχειώδεις πράξεις) και 

εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο simplex κανονικά. Οι διαδοχικοί πίνακες είναι :

επανάληψη 1

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 xa x4 x5 x6

Δεξιό 

μέλος

Z -5 -7 0 0 0 0 0 0

W -67,5 -50 0 0 1 0 0 -100

x3 30 5 1 0 0 0 0 35

xa 67,5 50 0 -1 1 0 0 100

x5 200 500 0 0 0 1 0 1200

x6 1 1 0 0 0 0 1 2,7
επανάληψη 2

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 xa x4 x5 x6

Δεξιό 

μέλος

Z 0 -6,167 0,167 0 0 0 0 5,833

W 0 -38,75 2,25 0 1 0 0 -21,25

x1 1 0,167 0,033 0 0 0 0 1,167

xa 0 38,75 -2,25 1 -1 0 0 21,25

x5 0 466,67 -6,667 0 0 1 0 966,667

x6 0 0,833 -0,033 0 0 0 1 1,533
επανάληψη 3
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2.4.1Παράδειγμα 2

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 xa x4 x5 x6

Δεξιό 

μέλος

Z 0 0 -0,191 0,159 0 0 0 9,215

W 0 0 0 1 0 0 0 0

x1 1 0 0,043 -0,004 0 0 0 1,076

x2 0 1 -0,058 0,026 0 0 0 0,548

x5 0 0 20,43 12,043 1 1 0 710,753

x6 0 0 0,015 0,022 0 0 1 1,076

Το τεχνητό πρόβλημα ελαχιστοποιήθηκε. Άρα μια αρχική λύση στο πραγματικό 

πρόβλημα  είναι  το  διάνυσμα  x1=(1.076,0.548,0,0,710.753,1.076)  με  βάση  τις 

μεταβλητές x1, x2, x5, x6 . Με αυτήν την αρχική τιμή ξεκινάει η Φάση ΙΙ.

επανάληψη 4

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 xa x4 x5 x6

Δεξιό 

μέλος

Z 4,45 0 0 0,14 -0,14 0 0 14

W 0 0 0 1 0 0 0 0

x3 23,25 0 1 -0,1 0,1 0 0 25

x2 1,35 1 0 0,02 -0,02 0 0 2

x5 -475 0 0 -9,99 9,99 1 0 200,001

x6 -0,35 0 0 -0,02 0,02 0 1 0,69995
επανάληψη 5

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 xa x4 x5 x6

Δεξιό 

μέλος

Z -2,2 0 0 0 0 0,014 0 16,8

W 0 0 0 1 0 0 0 0

x3 28 0 1 0 0 -0,01 0 23

x2 0,399 1 0 0 0 0,002 0 2,4

x4 -47,5 0 0 -1 1 0,1 0 20

x6 0,6 0 0 0 0 -0,002 1 0,299
επανάληψη 6
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2.4.1Παράδειγμα 2

Βασικές 

μεταβλητές
x1 x2 x3 xa x4 x5 x6

Δεξιό 

μέλος

Z 0 0 0 0 0 0,006 3,666 17,9

W 0 0 0 1 0 0 0 0

x3 0 0 1 0 0 0,833 -46,6 9

x2 0 1 0 0 0 0,003 -0,66 2,2

x4 0 0 0 -1 1 -0,058 79,166 43,7495

x1 1 0 0 0 0 -0,003 1,666 0,5

Εδώ  τερματίζει  ο  αλγόριθμος,  άρα  η  βέλτιστη  λύση  είναι  το  διάνυσμα 

x1=(0.5,2.2,9,43.7495,0,0) με βάση τις μεταβλητές x1, x2, x3, x4  και Ζ=17,9.

Τέλος, με ανάλογο τρόπο με το προηγούμενο παράδειγμα, πραγματοποιούμε 

ανάλυση ευαισθησίας.

- Τιμή Τιμή Είδος Αρχική 
τιμή

Ελάχιστη 
τιμή

Μέγιστη 
τιμή

Μεταβλητές Κόστος 
Ευκαιρίας

X1 0,5 0 Βασική 5 2,8 7

X2 2,2 0 Βασική 7 5 12,5

Λύση Μέγιστη 
Λύση

17,9

Περιορισμοί Δυϊκή 
Τιμή

Πλεόνασμα/
έλειμμα

Βιτ. C 0 9 Βασική 35 26 +∞

Bιτ. A 0 43,75 Βασική 100 -∞ 143,75

Θερμίδες 0,0067 0 Μη 
Βασική

1200 1092 1350

Βάρος 3,667 0 Μη 
Βασική

2,7 2,4 2,893
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3.Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός (Α.Γ.Π.)

3. Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός (Α.Γ.Π.)

Όπως  αναφέραμε  και  στο  πρώτο  κεφάλαιο,  ο  Ακέραιος  Γραμμικός 

Προγραμματισμός,  είναι  ένας  συνδυασμός  του  γραμμικού  και  του  ακέραιου 

προγραμματισμού. Ο ορισμός του μοντέλου, σε κανονική μορφή, είναι :

Βαθμωτή μορφή :

Μεγιστοποίηση της Ζ= c1 x1 + c2 x2 + ... + cn xn

υπό τους περιορισμούς

a11 x1 + a12 x2 + ... + a1n xn = b1 ,

a21 x1 + a22 x2 + ... + a2n xn = b2 ,

a31 x1 + a32 x2 + ... + a3n xn = b3 ,

.

.

.

am1 x1 + am2 x2 + ... + amn xn = bm ,

x j≥0, x j∈ℤ
+ , για j=1,2, ... ,n.

Μορφή μητρών :

Μεγιστοποίηση της Ζ= c x

υπό τους περιορισμούς 

A x = b,

όπου 

c= (
c1

c2

⋮
cn

) , x= (
x1

x2

⋮
xn

) με x≥0, x∈ℤ
+ , A= (

a11 a12 ... a1n

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
am1 am2 ... amn

) , b= (
b1

b2

⋮
bm

) .

Οι  τιμές,  τώρα  των  μεταβλητών  παίρνουν  ακέραιες  τιμές  και  όχι  δεκαδικές. 

Αυτός ο παραπάνω περιορισμός των μεταβλητών απόφασης κάνει το πρόβλημα 

εξαιρετικά  δύσκολο  στην  επίλυσή  του.  Οι  μέχρι  τώρα  αλγόριθμοι,  απαιτούν 

εκθετικό χρόνο λύσης.
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3.1 Παραλλαγές και χρήσεις του Α.Γ.Π.

Στα  περισσότερα  προβλήματα,  οι  μεταβλητές  δεν  είναι  απαραίτητα  όλες 

ακέραιες ή όλες πραγματικές. Για αυτό ορίζουμε ένα πρόβλημα μικτού ακέραιου 

προγραμματισμού ως εξής :

Μεγιστοποίηση της 

Ζ= c x

υπό τους περιορισμούς 

A x = b,

όπου 

c= (
c1

c2

⋮
cn

) ,x= (
x1

x2

⋮
xn

)=( xr , x z ) με xr∈ℝ
+ και xz∈ℤ

+ ,A= (
a11 ... a1n

⋮ ⋱ ⋮
am1 ... amn

) ,b= (
b1

b2

⋮
bm

) .

Όταν η απάντηση σε ένα πρόβλημα είναι αλήθεια ή ψέμματα (ναι ή όχι), τότε οι 

μεταβλητές είναι τύπου boole. Αυτό σημαίνει  ότι οι τιμές που παίρνει  είναι δύο, 

συνήθως, 0 ή 1. Άρα οι μεταβλητές αυτές παίρνουν ακέραιες τιμές, αλλά μόνο δύο. 

Ορίζεται παρακάτω :

Μεγιστοποίηση της 

Ζ= c x

υπό τους περιορισμούς 

A x = b,

όπου 

c= (
c1

c2

⋮
cn

) ,x= (
x1

x2

⋮
xn

) με x i∈{0,1} , ∀ i=1,...,n ,A= (
a11 ... a1n

⋮ ⋱ ⋮
am1 ... amn

) ,b= (
b1

b2

⋮
bm

) .

Σε  ένα  πρόβλημα  ακέραιου  γραμμικού  προγραμματισμού,  η  κάθε  μεταβλητή 

μπορεί να δηλωθεί σαν δύο ανισότητες. Έστω x η μεταβλητή, τότε 

x≤1, x≥0 ή απλά x≤1.
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3.1Παραλλαγές και χρήσεις του Α.Γ.Π.

Το μοντέλο αυτό καλείται δυαδικό (binary). Φυσικά, μπορούν να μοντελοποιηθούν 

διάφοροι συνδυασμοί των παραπάνω προβλημάτων. [4]

Στον πραγματικό κόσμο η χρήση τέτοιων μοντέλων είναι  πολύ διαδεδομένη. 

Μερικοί  από  τους  τομείς  που  χρησιμοποιείται  ο  ακέραιος  γραμμικός 

προγραμματισμός είναι :

– Δίκτυα τηλεπικοινωνιών

– Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

– σχεδιασμός και προγραμματισμός παραγωγής

– κατανομή ανθρώπινου δυναμικού κτλ. [24]

Γενικά όπου οι μεταβλητές πρέπει να παίρνουν ακέραιες τιμές, μοντελοποιείται με 

τον παραπάνω τρόπο.

Οι αλγόριθμοι που επιλύουν τα παραπάνω προβλήματα, είναι αρκετοί, λόγω της 

σημαντικής εφαρμογής τους σε πολλά πραγματικά προβλήματα. Έχουμε αναφέρει 

ήδη κάποια στο πρώτο κεφάλαιο. Οι κυριότεροι αλγόριθμοι που προτάθηκαν κατά 

καιρούς είναι

– Cutting planes

– Branch and bound

– Branch and cut

– LP Relaxation

– Heuristics/metaheuristics. [8], [15], [16], [24]

Εμείς  θα  παρουσιάσουμε  την  μέθοδο  που  υλοποιήσαμε,  την  <<Branch  and 

Bound>>.

3.2 Τεχνική Branch and Bound

Η  τεχνική  Branch  and  Bound βασίζεται  στην  ιδέα  του  <<Διαίρει  και 

Βασίλευε>>.  Γενικό  στοιχείο  της  μεθόδου  είναι  ότι  χρησιμοποιεί  ένα  σύστημα 

αξιολόγησης για όλες τις λύσεις ενός προβλήματος. Ανάλογα με τα κριτήρια του 

συστήματος, αποδέχεται ή όχι τις υποψήφιες λύσεις. [9], [23]
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3.2Τεχνική Branch and Bound

Η τεχνική Branch and Bound είναι μια επαναληπτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, 

ο αλγόριθμος διαιρεί το χώρο των λύσεων σε υποσύνολα, τα οποία έχουν δομή 

δένδρου.  Το βήμα αυτό λέγεται  Branching  (διακλάδωση ή επέκταση).  Ύστερα 

ορίζει  άνω και  κάτω όρια των  διακλαδώσεων και  συγκρίνει  το  κάτω όριο  μιας 

διακλάδωσης με  τα  άνω όρια  άλλων διακλαδώσεων,  απορρίπτοντας  αυτά που 

είναι μικρότερα (pruning) από αυτό το κάτω όριο. Το βήμα αυτό λέγεται Bounding 

(οριοθέτηση).  Λόγω του ότι  υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαιρέσεις ένα σύνολο, 

υπάρχουν και πολλές τεχνικές Branch and Bound. [11], [12], [22], [23]

Μια  από  τις  τεχνικές  Branch  and  Bound  λοιπόν,  θα  υλοποιήσουμε  για  την 

επίλυση προβλημάτων ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού. Θα περιγράψουμε 

την  εφαρμογή  της  παραπάνω  επαναληπτικής  διαδικασίας  σε  ένα  γενικό 

πρόβλημα.

Έστω το πρόβλημα

Μεγιστοποίηση της Ζ = c x

υπό τους περιορισμούς A x = b, με x ακέραια και θετικά.

Το  πρώτο  βήμα  είναι  να  <<χαλαρώσουμε>>  τους  περιορισμούς  των  ακέραιων 

τιμών και να λύσουμε το πρόβλημα σαν να ήταν ένα απλό πρόβλημα γραμμικού 

προγραμματισμού, με τη μέθοδο simplex. Επίσης θέτουμε την ποσότητα Α=-∞ και 

μια κενή λίστα με τα προς επίλυση προβλήματα.

1ο βήμα : 

Επίλυση του προβλήματος Μεγιστοποίηση της Ζ= c x, υπό τους περιορισμούς 

A x = b, x  θετικά. Έλεγχος αν η λύση είναι ακέραια. Αν είναι σταματάμε, αλλιώς 

συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα.

2ο βήμα : 

Από το τρέχων πρόβλημα, επιλέγουμε μια μεταβλητή, η οποία δεν είναι ακέραια 

και διαχωρίζουμε το πρόβλημα σε δύο υποπροβλήματα. Στο πρώτο θα εισάγουμε 

ένα περιορισμό με  το  κάτω ακέραιο  μέρος της  τιμής  της μεταβλητής,  ενώ στο 

δεύτερο θα εισάγουμε ένα περιορισμό με το πάνω ακέραιο μέρος της μεταβλητής. 

Δηλαδή,  αν  xi είναι  η  μεταβλητή  και  xi=a  η  τιμή  της,  με  a  κλασματική  τιμή, 

δημιουργούμε δύο νέα προβλήματα ως εξής :

Μεγιστοποίηση της Ζ= c x, υπό τους περιορισμούς A x = b,  x i≤⌊a⌋ και
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3.2Τεχνική Branch and Bound

Μεγιστοποίηση της Ζ= c x, υπό τους περιορισμούς A x = b,  x i≥⌈a⌉ .

Στη συνέχεια τοποθετούμε το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά, σε αυτά που είναι προς 

επίλυση.

3ο βήμα : 

Λύνουμε ένα πρόβλημα από αυτά που έχουμε προς επίλυση. Από την λύση του 

προβλήματος, ελέγχουμε αν είναι μεγαλύτερη από το κάτω όριο που έχουμε θέσει, 

το Α. Αν είναι, τότε ελέγχουμε αν είναι ακέραια η λύση μας. Αν  έχουμε ακέραια 

λύση,  θέτουμε  με  Α την καινούργια  ακέραια λύση και  συνεχίζουμε λύνοντας  τα 

προβλήματα που έχουν μείνει προς επίλυση, επαναλαμβάνοντας το βήμα 3. Αν 

δεν είναι ακέραια λύση, τότε επαναλαμβάνουμε το βήμα 2. Τέλος, αν η λύση είναι 

κατώτερη της ποσότητας Α, τότε δεν υπάρχει καλύτερη ακέραια λύση σε αυτό τον 

κλάδο (υποδένδρο) και σταματάμε την αναζήτηση σε αυτόν. Συνεχίζουμε στο βήμα 

4.

4ο βήμα : 

Ελέγχουμε την λίστα με τα προς επίλυση προβλήματα. Αν είναι  κενή, τότε η 

βέλτιστη ακέραια λύση είναι αυτή της τιμής Α, εκτός αν είναι -∞. Αν δεν είναι κενή, 

τότε επαναλαμβάνουμε το βήμα 3.

Να σημειώσουμε εδώ δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Οι επιλογές της ακέραιας 

μεταβλητής  και  ποιο  υποπρόβλημα  θα  ακολουθείται  κάθε  φορά,  είναι  ένα 

σημαντικό ζήτημα και έχουν γραφεί αρκετά συγγράμματα για αυτές τις επιλογές. 

Θα αναφέρουμε κάποιες τεχνικές παρακάτω.

Παρακάτω έχουμε το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου.
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3.2Τεχνική Branch and Bound

3.2.1 Επιλογή Μεταβλητής

Μετά  το  πρώτο  βήμα,  έχουμε  τα  αποτελέσματα  του  προβλήματος  με  τους 

χαλαρούς περιορισμούς. Κάποιες μεταβλητές απόφασης από αυτές που πρέπει να 

είναι  ακέραιες,  υπολογίστηκαν  ως  μη  ακέραιες.  Ο  πιο  συνηθισμένος  τρόπος 

διαχωρισμού  του  χώρου  των  λύσεων,  είναι  με  τον  τρόπο  που  έχουμε  ήδη 

αναφέρει. Δηλαδή, αν επιλέξουμε μια μεταβλητή, έστω την xi , με xi=a η μη ακέραια 
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Αρχή
Α=-∞

Λίστα=κενή

Επίλυση αρχικού
προβλήματος

Εισαγωγή περιορισμών
Κατασκευή 2 υποπροβλημάτων

Εισαγωγή τους στη λίστα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επίλυση ενός προβλήματος 
από τη λίστα

Α=Βέλτιστη 
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τιμή της, τότε δημιουργούνται δυο νέα υποπροβλήματα, ένα με το άνω ακέραιο 

μέρος και ένα με το κάτω ακέραιο μέρος της τιμής της, δηλαδή:

Βελτιστοποίηση της Ζ= c x, υπό τους περιορισμούς A x = b συν x i≤⌊a⌋ και

Βελτιστοποίηση της Ζ= c x, υπό τους περιορισμούς A x = b, συν x i≥⌈a⌉ .

Γενικά, σε κάθε βήμα έχουμε την ίδια διαδικασία και η επιλογή διαφορετικής κάθε 

φορά  μη  ακέραιας  μεταβλητής,  συχνά  αλλάζει  και  τη  μορφή  του  δένδρου 

αναζήτησης.

Στην παρούσα εργασία, αρκεστήκαμε στην επιλογή της πρώτης, με τη σειρά, μη 

ακέραιας  μεταβλητής,  από  αυτές  που  έχουν  ακέραιο  περιορισμό.  Στη  διεθνής 

βιβλιογραφία,  έχουν  μελετηθεί  αρκετές  τεχνικές  επιλογής  κάθε  φορά  της  μη 

ακέραιας μεταβλητής. Δημοφιλέστερες τεχνικές είναι αυτές που επιλέγουν από μια 

λίστα υποψήφιων μη ακέραιων μεταβλητών, οι οποίες έχουν επιλεχθεί με βάση 

κάποιες  μετρικές,  όπως  για  παράδειγμα  την  εκτέλεση  μερικών  επαναλήψεων 

(pivots) ώστε να παρατηρηθεί η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης και κατά πόσο 

βελτιώνεται. [8]

3.2.2 Επιλογή κόμβου.

Από  τη  στιγμή  που  επιλέγουμε  κάποια  από  τις  μη  ακέραιες  μεταβλητές, 

δημιουργείται το αντίστοιχο δένδρο αναζήτησης. Η αναζήτηση μέσα στο δένδρο, 

γίνεται κυρίως με τρεις τεχνικές, τις οποίες και υλοποιούμε στην παρούσα εργασία. 

Η φιλοσοφία και  των τριών τεχνικών, χρειάζεται  την υλοποίηση της λίστας των 

προς επίλυση προβλημάτων. Είναι σημαντικό ζήτημα ο τρόπος που θα αναζητήσει 

την καλύτερη λύση μια μέθοδος, καθώς όταν γίνεται η αναζήτηση, υπάρχει και ένα 

όριο, το οποίο πάνω ή κάτω από αυτό (ανάλογα το είδος της βελτιστοποίησης), 

δεν συνεχίζεται η αναζήτηση (το λεγόμενο pruning). [22]

Η πρώτη είναι η <<αναζήτηση πρώτα κατά βάθος>> ή  Depth First Search 

(DFS). Στηρίζεται στην εξονυχιστική αναζήτηση σε κάθε κλάδο του δένδρου, όλων 

των λύσεων του κλάδου αυτού. Προτεραιότητα έχουν οι κόμβοι ή τα φύλλα του 

δένδρου (προβλήματα), τα οποία είναι σε μεγαλύτερο βάθος. Σε περίπτωση που 
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έχουν δύο προβλήματα το ίδιο βάθος, επιλέγεται τυχαία το αριστερότερο. Η τεχνική 

DFS, υλοποιείται με τη χρήση μιας λίστας, όπου τοποθετούνται, όπως ήδη έχουμε 

αναφέρει,  τα  προς  επίλυση  προβλήματα.  Από  τη  λίστα,  το  πρόβλημα  που 

τοποθετείται τελευταίο, επιλέγεται πάντα πρώτο για επίλυση. Η μορφή αυτή της 

λίστας,  καλείται  LIFO (Last  In  First  Out,  στοίβα  ή  stack)  και  απεικονίζεται 

παρακάτω. [22]

Η δεύτερη τεχνική, είναι η <<αναζήτηση πρώτα κατά πλάτος>> ή  Breadth 

First Search (BFS). Εδώ έχουμε την αναζήτηση όλων των κόμβων πρώτα, από 

τον αριστερότερο στον δεξιότερο,  οι  οποίοι  βρίσκονται  στο ίδιο επίπεδο. Όμοια 

έχουμε πάλι τη χρήση λίστας, με τη μόνη διαφορά ότι επιλέγουμε το πρόβλημα 

προς επίλυση που έχει τοποθετηθεί σε αυτή πρώτο. Δηλαδή έχουμε την μορφή 

FIFO (First In First Out, ουρά ή queue) και απεικονίζεται παρακάτω. [22]
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Τέλος,  η  τρίτη  τεχνική,  βασίζεται  σε  ευριστικό  μηχανισμό.  Πάλι  έχουμε  τη 

χρήση λίστας, που αποθηκεύονται τα προς επίλυση προβλήματα, αλλά επιλέγουμε 

το  πρόβλημα  το  οποίο  προέρχεται  από  καλύτερη  λύση  (λύση  γονέας).  Αν 

υπάρχουν ισοβαθμίες, επιλέγεται τυχαία το πρώτο από αριστερά. Η τεχνική αυτή 

ανήκει στην οικογένεια των μεθόδων, οι οποίες καλούνται <<αναζήτηση πρώτα 

στο καλύτερο>> ή Best First Search (BestFS) και μια απεικόνισή του μπορεί να 

είναι η παρακάτω.

Οι  δύο  πρώτες  μέθοδοι,  είναι  μέθοδοι  τυφλής  αναζήτησης.  Σε  μια  πρώτη 

σύγκριση των τριών τεχνικών, φαινομενικά καλύτερη είναι η τελευταία, η BestFS. 
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Όμως δεν ισχύει πάντα. Αρκετά από τα πραγματικά προβλήματα, έχουν τις λύσεις 

τους σε μεγάλο βάθος στο δένδρο αναζήτησης.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  η  DFS 

υπερτερεί των άλλων μεθόδων. Επίσης σε περιπτώσεις όπου οι λύσεις βρίσκονται 

βαθιά στο δένδρο αναζήτησης και αριστερά, η DFS βρίσκει ταχύτατα την βέλτιστη 

λύση και σε ελάχιστο χρόνο. Από την άλλη, η ευριστική συνάρτηση που επιλέξαμε, 

είναι απλή και δεν δίνει πολλές πληροφορίες για τη φύση του κάθε προβλήματος, 

αφού κρατάει  μόνο την τιμή του προηγούμενου κόμβου-γονέα.  Αυτό μπορεί  να 

οδηγήσει την αναζήτηση σε άσκοπες αναζητήσεις σε λάθος κλάδους του δένδρου. 

Έχει όμως το πλεονέκτημα, έναντι άλλων ευριστικών συναρτήσεων-μεθόδων, του 

λιγοστού χώρου που απαιτεί η καλύτερη τιμή του προηγούμενου προβλήματος. Θα 

μπορούσε κανείς να αναπτύξει καλύτερη ευριστική συνάρτηση, κάνοντας λιγότερα 

βήματα, αλλά υστερώντας σε αποθηκευτικό χώρο. Ένα από τα μειονεκτήματα της 

DFS, είναι ότι μπορεί να κάνει εξονυχιστικό έλεγχο σε ένα κλάδο, χωρίς να μπορεί 

να  βρει  κάποια  καλή  λύση,  άρα  να  κάνει  άσκοπες  αναζητήσεις.  Τέλος  η  κατά 

πλάτος αναζήτηση υστερεί και από τις άλλες δύο, γιατί απλά σαρώνει τις λύσεις 

κάθε  επιπέδου  και  όπως  είπαμε,  συνήθως  οι  καλύτερες  λύσεις  βρίσκονται  σε 

μεγάλο βάθος. [8], [22]

Και οι τρεις μέθοδοι προσαρμόστηκαν έτσι ώστε να ρυθμίζεται η αποδοχή μιας 

καλής λύσης. Σε αυτό, πλεονέκτημα φαίνεται να έχει ο BestFS αλγόριθμος, αλλά 

χωρίς να είναι απόλυτο.

Γενικά δεν μπορούμε να βρούμε μια μέθοδο αναζήτησης, η οποία να δουλεύει 

καλύτερα σε όλα τα προβλήματα. Ισχύει εδώ το γνωστό No Free Lunch Theorem. 

Υπάρχουν ακόμα πολλές παραλλαγές των παραπάνω μεθόδων, αλλά η βασική 

τους φιλοσοφία είναι η ίδια. Επίσης, μπορεί κανείς να βρει και άλλες μεθόδους στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Παρακάτω δίνονται σχηματικά οι καλύτερες και οι χειρότερες 

περιπτώσεις των μεθόδων.

62



Ο αλγόριθμος DFS α) βρίσκει γρήγορα τη λύση, β) βρίσκει πολύ αργά τη λύση.

 Ο αλγόριθμος BFS α) βρίσκει γρήγορα τη λύση, β) βρίσκει πολύ αργά τη λύση.
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Ο αλγόριθμος BestFS α) βρίσκει γρήγορα τη λύση, β) βρίσκει  πολύ αργά τη 

λύση.

3.3 Εφαρμογή Branch and Bound

Ας δούμε το παράδειγμα του προηγούμενου κεφαλαίου και ας υποθέσουμε πως 

η εταιρεία δεν μπορεί να βάλει όση ποσότητα θέλει  από τα δύο συστατικά στο 

προϊόν της, αλλά μπορεί να βάλει μόνο μερίδες των 100 γραμμαρίων. Λόγω αυτής 

της αλλαγής, τα κέρδη ανά 100 γραμμάρια για το δεύτερο προϊόν, τη σοκολάτα, 

μειώθηκε στα 3 ευρώ/100gr. Το νέο μας πρόβλημα τώρα είναι το εξής :

Μεγιστοποίηση της Z=5x1+3x2

υπό τους περιορισμούς

30x1+5x2≤35
67,5 x1+50x2≤200

200x1+500x2≤1200
x1+x2≤2,7

x1, x2∈ℤ
+

.
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3.3Εφαρμογή Branch and Bound

Από  τη  γραφική  παράσταση  μπορούμε  να  δούμε  όλα  τα  πιθανά  ζευγάρια 

ακέραιων λύσεων, τα οποία είναι μέσα στην εφικτή περιοχή.

Εφαρμόζουμε  τον  αλγόριθμο  που  παρουσιάσαμε  παραπάνω  με  τον  DFS 

αλγόριθμο αναζήτησης.

1ο βήμα : 

Θέτουμε την ποσότητα Α=-∞. Επιλύουμε το πρόβλημα χωρίς τους ακέραιους 

περιορισμούς. Η λύση είναι :

x1=0.86, x2=1.84, Z=9.82

και δεν είναι ακέραια. Άρα συνεχίζουμε στο βήμα 2.

2ο βήμα : 

Από το τρέχων πρόβλημα, παίρνουμε την πρώτη μεταβλητή η οποία δεν είναι 

ακέραια και διαχωρίζουμε το πρόβλημα σε δύο υποπροβλήματα. Έστω η πρώτη 

μεταβλητή, x1=0.86 .

Π01: Μεγιστοποίηση της Z=5x1+3x2 , 

65



3.3Εφαρμογή Branch and Bound

υπό τους περιορισμούς 

30x1+5x2≤35
67,5 x1+50x2≤200

200x1+500x2≤1200
x1+x2≤2,7

x1≤0

x1, x2∈ℤ+

,  αφού x1≥⌊0,86⌋=0 .

Π02: Μεγιστοποίηση της Z=5x1+3x2 , 

υπό τους περιορισμούς 

30x1+5x2≤35
67,5 x1+50x2≤200

200x1+500x2≤1200
x1+x2≤2,7

x1≥1

x1, x2∈ℤ+

,  x1≤⌈0,86⌉=1 .

Στη συνέχεια τοποθετούμε το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά, σε αυτά που είναι προς 

επίλυση.

4ο βήμα.

3ο βήμα : 

Λύνουμε το πρώτο πρόβλημα από αυτά που έχουμε προς επίλυση, το Π01. 

Από την λύση του προβλήματος, έχουμε  

x1=0, x2=2.4, Z=7.2 ,

η  οποία  δεν  είναι  ακέραια.  Επίσης  είναι  μεγαλύτερη  από  το  Α=-∞.  Άρα 

πηγαίνουμε στο βήμα 2, εφόσον δεν έχουμε κενή λίστα.

2ο βήμα : 

Το  τρέχων  πρόβλημα  είναι  το  Π1.  Η  πρώτη  μεταβλητή  είναι  ακέραια,  άρα 

ελέγχουμε την δεύτερη, η οποία δεν είναι. Άρα δημιουργούμε 2 υποπροβλήματα.

Π11: Μεγιστοποίηση της Z=5x1+3x2 , 

υπό τους περιορισμούς 

30x1+5x2≤35
67,5 x1+50x2≤200

200x1+500x2≤1200
x1+x2≤2,7

x1≤0
x2≤2

x1, x2∈ℤ
+

,  αφού x2≤⌊2,4⌋=2 .

Π12: Μεγιστοποίηση της Z=5x1+3x2 , 
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3.3Εφαρμογή Branch and Bound

υπό τους περιορισμούς 

30x1+5x2≤35
67,5 x1+50x2≤200

200x1+500x2≤1200
x1+x2≤2,7

x1≤0
x2≥3

x1, x2∈ℤ
+

,  x2≥⌈2,4⌉=3 .

Στη συνέχεια τοποθετούμε το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά, σε αυτά που είναι προς 

επίλυση.  Η  λίστα  των  προβλημάτων  που  είναι  προς  επίλυση  είναι 

Λ={Π11,Π12,Π02}.

4ο βήμα.

3ο βήμα : 

Λύνουμε το πρώτο πρόβλημα από αυτά που έχουμε προς επίλυση, το Π11. Από 

την λύση του προβλήματος, έχουμε  

x1=0, x2=2, Z=6 ,

η οποία είναι ακέραια. Επίσης είναι μεγαλύτερη από το Α=-∞. Άρα θέτουμε Α=6 

και  επαναλαμβάνουμε  το  βήμα  3.Η  λίστα  των  προβλημάτων  που  είναι  προς 

επίλυση είναι Λ={Π12,Π02}.

4ο βήμα.

3ο βήμα : 

Λύνουμε το πρώτο πρόβλημα από αυτά που έχουμε προς επίλυση, το Π12. 

Από την λύση του προβλήματος, έχουμε  μη εφικτή λύση. Άρα ελέγχουμε αν είναι 

κενή η λίστα, η οποία δεν είναι. 

4ο βήμα.

3ο βήμα : 

Λύνουμε το πρώτο πρόβλημα από αυτά που έχουμε προς επίλυση, το Π02. 

Από την λύση του προβλήματος, έχουμε  

x1=1, x2=1, Z=8 ,

η οποία είναι ακέραια. Επίσης είναι μεγαλύτερη από το Α=6. Άρα θέτουμε Α=8 

και ελέγχουμε τη λίστα, η οποία είναι κενή. Το Α=8, άρα η βέλτιστη λύση από τις 2 

ακέραιες που βρήκαμε είναι η x1=1, x2=1, Z=8 και ο αλγόριθμος τερματίζει.

Παρακάτω είναι το δένδρο της αναζήτησης.
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3.3Εφαρμογή Branch and Bound

Τα κόκκινα  βέλη δείχνουν τον  δρόμο αναζήτησης του  αλγορίθμου,  τα  οποία 

πραγματοποιούν κατά βάθος αναζήτηση.

Αν εφαρμόζαμε τον BestFS, η διαδρομή θα ήταν :

{ Π0 (κενό) } -> επιλέγουμε το Π0.

{ Π01 (9,82), Π02 (9,82) } -> επιλέγουμε το Π01 (τυχαία, αφού έχουν ίδια τιμή 

γονέα.

{ Π11 (7,2), Π12 (7,2), Π02 (9,82) } -> επιλέγουμε το Π02 με τιμή γονέα 9,82 .

Η  διαδικασία  σταματάει,  γιατί  ο  γονέας  των  υπόλοιπων  προβλημάτων  είναι 

μικρότερος από την τρέχουσα καλύτερη τιμή Α=8.

Αν εφαρμόζαμε τον BFS,  η διαδρομή θα ήταν :

{ Π0 } -> επιλέγουμε το Π0.

{ Π01, Π02 } -> επιλέγουμε το Π01.

{ Π02 , Π11 , Π12 } -> επιλέγουμε το Π02 .

{ Π11 , Π12 } -> επιλέγουμε το Π11.

{ Π12 } -> επιλέγουμε το Π12.

Η διαδικασία σταματάει, γιατί άδειασε η λίστα.
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Χ1=0.86 , Χ2=1.84

Ζ=9.82  ≥ Α=-∞

Π01
Χ1=0 , Χ2=2.4
Ζ=7.2  ≥ Α=-∞

Π11
Χ1=0 , Χ2=2
Ζ=6  , Α=6

Π12
Μη εφικτή λύση

Π02
Χ1=1 , Χ2=1

Ζ=8, Α=8

Χ1 ≤ 0 Χ1 ≥ 1

Χ2 ≤ 2 Χ2 ≥ 3

Επίπεδο 0

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Αρχή

Τέλος



3.3Εφαρμογή Branch and Bound

Όπως παρατηρούμε, η μέθοδος BestFS έκανε τα λιγότερα βήματα και από τις 

δύο μεθόδους.
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4.Λογισμικό <<Γραμμικός Προγραμματισμός>>

4. Λογισμικό <<Γραμμικός Προγραμματισμός>>

Στο εμπόριο και στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλές εφαρμογές για την επίλυση 

προβλημάτων  γραμμικού  προγραμματισμού.  Πολλά  βασίζονται  κυρίως  στις 

παραπάνω  μεθόδους  που  περιγράψαμε,  αλλά  και  σε  άλλες  οι  οποίες  δεν 

αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία. Οι παραπάνω μέθοδοι, έγινε προσπάθεια 

να  υλοποιηθούν  σε  λογισμικό,  γραμμένο  σε  γλώσσα  προγραμματισμού  C++. 

Συγκεκριμένα,  το  πρόγραμμα  <<Γραμμικός  Προγραμματισμός>>  λύνει 

προβλήματα  γραμμικού  προγραμματισμού  και  ακέραιου  γραμμικού 

προγραμματισμού,  καθώς και  μίξη  αυτών των  προβλημάτων.  Έχει  περιβάλλον 

διεπαφής  χρήστη  (graphic  user  interface-  GUI  [18]])  για  ευκολότερη  εισαγωγή 

δεδομένων και  φιλικότερη αντιμετώπιση ενός προβλήματος.  Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν δομές πινάκων και λιστών. Η εισαγωγή γίνεται σε έναν πίνακα, 

του οποίου ορίζουμε τις στήλες και τις σειρές που θα έχει, δηλώνοντας τον αριθμό 

των μεταβλητών και τον αριθμό των περιορισμών. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

σε  έναν δεύτερο πίνακα,  με  τους  ανάλογους χαρακτηρισμούς και  την ανάλυση 

ευαισθησίας του προβλήματος. Εμφανίζει τις επαναλήψεις που ακολουθήθηκαν για 

την επίλυση του προβλήματος. Επίσης έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει τη γραφική 

παράσταση  ενός  προβλήματος,  όταν  ο  αριθμός  των  μεταβλητών  είναι  2. 

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικότερες οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού και τις 

μεθόδους που χρησιμοποιεί.

Να σημειωθεί εδώ σαν παρατήρηση, ότι ο σκοπός του λογισμικού είναι καθαρά 

εκπαιδευτικός  και  δεν  ενδείκνυται  για  εμπορική  χρήση.  Ίσως  στο  μέλλον  να 

βελτιωθεί  αρκετά  και  να  εμπλουτιστεί  με  νέο  υλικό,  ώστε  να  ανταποκριθεί  σε 

απαιτητικές εργασίες.

4.1 Εισαγωγή
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4.1Εισαγωγή

Το  λογισμικό  έχει  τη  δυνατότητα  να  επιλύει  προβλήματα  γραμμικού 

προγραμματισμού  και  ακέραιου  γραμμικού  προγραμματισμού,  καθώς  και  μίξη 

αυτών των προβλημάτων. Η μέθοδος που ακολουθεί είναι ο αλγόριθμος Simplex 

που  περιγράψαμε  στα  προηγούμενα  κεφάλαια.  Για  την  εύρεση  αρχικών  τιμών 

ακολουθήθηκε η μέθοδος των δύο φάσεων. Οι επαναλήψεις που παρουσιάζονται, 

είναι  οι  επαναλήψεις  της  πρώτης  φάσης  και  της  δεύτερης  σαν  συνέχεια.  Για 

προβλήματα αμιγώς ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού ή μικτού, η μέθοδος 

που εφαρμόστηκε ήταν η τεχνική <<Branch and Bound>>.

4.1.1 Απαιτήσεις συστήματος - Εγκατάσταση

Η εφαρμογή << γραμμικός προγραμματισμός >>, απαιτεί έναν υπολογιστή με 
λειτουργικό σύστημα Windows 32 bit. Συγκεκριμένα μπορεί να εγκατασταθεί στις 
εκδόσεις :

– Windows XP

– Windows Vista

– Windows 7

– Windows 8,

και  τις  διάφορες  παραλλαγές τους (home edition,  professional  κτλ.).  Χρειάζεται 
τουλάχιστον 50 mb χώρο στο δίσκο, και ανάλογο χώρο στην μνήμη RAM. 

Η εγκατάσταση της εφαρμογής είναι πολύ εύκολη. Εφόσον έχουμε το αρχείο 
“linearprogramming.exe”,  το  εκτελούμε  και  απλά  ακολουθούμε  τα  βήματα  που 
εμφανίζονται στον ακόλουθο οδηγό.

Ο προεπιλεγμένος κατάλογος είναι ο “C:\Program Files\Linear Programming”, 
αλλά μπορεί να αλλάξει από το χρήστη. 

4.1.2 Το περιβάλλον εργασίας
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4.1.2Το περιβάλλον εργασίας

Όποιος  έχει  εμπειρία  από  λογιστικά  φύλλα  (excel,  calc,  κτλ.),  δεν  θα  έχει 

ιδιαίτερο πρόβλημα στη χρήση της εφαρμογής. Το περιβάλλον εργασίας έγινε όσο 

το δυνατόν πιο φιλικό στο μέσο χρήστη. Στην εκκίνηση της εφαρμογής, η αρχική 

οθόνη απεικονίζει  έναν πίνακα εισαγωγής δεδομένων, με  γραμμές,  στήλες και 

κελιά  εισαγωγής.  Το  προεπιλεγμένο  μέγεθος  ενός  προβλήματος  είναι  9 

μεταβλητές και 9 περιορισμοί. Βεβαίως αυτό μπορεί να μεταβληθεί από το χρήστη. 

Εικόνα αρχικής οθόνης.

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τον πίνακα εισαγωγής. Σε αυτόν τον πίνακα 

μπορούμε  να  εισάγουμε  το  επιθυμητό  πρόβλημα.  Όταν  γίνει  η  εκτέλεση  μιας 
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4.1.2Το περιβάλλον εργασίας

μεθόδου,  τα  αποτελέσματα  περιγράφονται  πάλι  σε  πίνακες  και  σε  έναν 

επεξεργαστή κειμένου με προτεινόμενο κείμενο των αποτελεσμάτων.

Εικόνα εκτέλεσης.

73



4.1.2Το περιβάλλον εργασίας

Οι  πίνακες  που  εμφανίζονται,  είναι  μοιρασμένοι  στο  κεντρικό  παράθυρο,  με 

διαχωριστές  ανάμεσά  τους,  οι  οποίοι  διαμορφώνουν  και  το  χώρο  που 

καταλαμβάνει ένα παράθυρο πίνακα ή παράθυρο κειμένου.

Στο πάνω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής υπάρχει το βασικό μενού και 

ακριβώς από κάτω υπάρχει η μπάρα εργαλείων , τα οποία χρησιμοποιούνται πιο 

συχνά.

74

Πίνακας Εισαγωγής Προβλήματος

Διαχωριστές

Παρουσίαση Τελαυταίου Ταμπλώ/Επαναλήψεων ή

Παρουσίαση Επαναλήψεων της τεχνικής Branch
 and Bound

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Πίνακας Ανάλυσης 
Ευαισθησίας



4.1.2Το περιβάλλον εργασίας

Εικόνα μενού και toolbars.

Κάθε εικονίδιο που βρίσκεται στην μπάρα εργαλείων, βρίσκεται και στο βασικό 

μενού. Αφήνοντας το ποντίκι πάνω από κάθε εικονίδιο ή περιοχή, εμφανίζεται μια 

επεξήγηση σε ένα πλαίσιο κειμένου και στη μπάρα κατάστασης.

Εικόνα επεξηγήσεων tooltips.

4.2 Επεξεργασία προβλήματος 

Παρακάτω θα δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε ένα καινούργιο πρόβλημα και 
να  το  επεξεργαστούμε.  Το  μοτίβο  που  ακολουθείται  είναι  σαν  όλα  τα  γνωστά 
λογισμικά που υπάρχουν για το λειτουργικό windows.

4.2.1 Δημιουργία νέου προβλήματος
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4.2.1Δημιουργία νέου προβλήματος

Στο  μενού  Αρχείο->Νέο ,  εμφανίζεται  η  φόρμα  εισαγωγής  του  αριθμού  των 

μεταβλητών και του αριθμού των περιορισμών. Αν δεν θέλουμε να εισάγουμε νέο 

πρόβλημα, τότε έχουμε τη δυνατότητα να πατήσουμε ακύρωση.

Εικόνα νέου προβλήματος.

Αν  έχουμε  ήδη  μια  εργασία  στην  οποία  εργαζόμασταν  και  δεν  την  έχουμε 

αποθηκεύσει  πριν  ξεκινήσουμε  μια  νέα  εργασία,  τότε  εμφανίζεται  ένα  μήνυμα 

προειδοποίησης.

Εικόνα προειδοποίησης.
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4.2.1Δημιουργία νέου προβλήματος

Από τη στιγμή που θα συμπληρώσουμε σωστά τους αριθμούς των μεταβλητών 

και  των  περιορισμών,  οι  άλλοι  πίνακες  που  τυχών  ήταν  ανοικτοί  κλείνουν  και 

εμφανίζεται ένας νέος πίνακας με τις δοσμένες μεταβλητές και περιορισμούς. Ο 

καινούργιος  πίνακας  είναι  συμπληρωμένος  με  μηδενικά  (0),  στις  σχέσεις 

ανισότητας έχουμε τη φορά μικρότερο ίσο (≤) και το είδος του προβλήματος είναι 

μεγιστοποίηση.  Αυτές  είναι  οι  προεπιλεγμένες  τιμές  ενός  καινούργιου 

προβλήματος.  Αν  τυχών  δεν  συμπληρώσουμε  κάποιο  αριθμό  στην  φόρμα 

εισαγωγής  νέου  προβλήματος,  τότε  εμφανίζεται  κατάλληλο  μήνυμα 

προειδοποίησης.

Οι προεπιλεγμένες ονομασίες των μεταβλητών, είναι Χi, i=1,...,n, όπου n είναι ο 

αριθμός  που  δίνει  ο  χρήστης.  Αντίστοιχα,  οι  προεπιλεγμένες  ονομασίες  των 

περιορισμών είναι  Cj, j=1,...,m, όπου m είναι ο αριθμός που δίνει ο χρήστης.

4.2.2 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων

Ο  πίνακας  εισαγωγής  του  προβλήματος,  γεμίζει  με  δεδομένα  από  το 

πληκτρολόγιο,  αλλά  και  με  αντιγραφή-επικόλληση.  Η  πλοήγηση  στις  διάφορες 

θέσεις του πίνακα, γίνεται με τα βελάκια του πληκτρολογίου, με το πλήκτρο Tab (ή 

Shift+Tab) ή με το ποντίκι.

Εικόνα εισαγωγής σε κελί.
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4.2.2Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων

Οι αριθμοί  που δέχεται  ο πίνακας,  είναι  μόνο αριθμητικές για τις  θέσεις των 

μεταβλητών, των περιορισμών και των δεξιών μελών, ενώ για τις ανισότητες οι 

τιμές που δέχεται είναι  [<=,>=,=]. Αν το κείμενο που θα πληκτρολογήσουμε απλά 

περιέχει ένα από τα προηγούμενα σύμβολα, αυτόματα η εφαρμογή καταλαβαίνει τι 

θέλουμε να γράψουμε και το μετατρέπει στο κατάλληλο σύμβολο. Για παράδειγμα 

αν πληκτρολογήσουμε “<” ή “<.*”, και στις δύο περιπτώσεις αυτό που δέχεται είναι 

το  σύμβολο  “<=”.  Αν  στο  κείμενο  που  πληκτρολογήσαμε,  δεν  υπάρχει  κάποιο 

σχετικό σύμβολο, εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα προειδοποίησης και εισάγει στο 

αντίστοιχο κελί το προεπιλεγμένο σύμβολο “<=”. Στο τελευταίο κελί πάνω δεξιά, 

γράφεται η λέξη “max” ή “min”, ανάλογα με το είδος του προβλήματος που έχουμε 

να επιλύσουμε, μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση.

Τα σύμβολα “max”, “min”, “<=”, ”>=” και “=” αλλάζουν και με διπλό πάτημα του 

δεξιού πλήκτρου του ποντικιού. Τέλος, στο μενού  Επεξεργασία -> Αντικειμενική  

Συνάρτηση Ζ -> Μεγιστοποίηση/Ελαχιστοποίηση, μπορούμε επίσης να αλλάξουμε 

το είδος του προβλήματος.

Εισαγωγή μεταβλητών

Αν  χρειαστεί  να  εισάγουμε  μια  μεταβλητή,  τότε  στο  μενού  Επεξεργασία  -> 

Εισαγωγή Νέας Μεταβλητής,  εισάγεται μια νέα μεταβλητή, με την ονομασία Χκ, 

δεξιά  από  την  τρέχουσα  επιλεγμένη  μεταβλητή.  Στην  ουσία  προστίθεται  μια 

καινούργια στήλη στον πίνακα.

Εισαγωγή περιορισμών

Αν  χρειαστεί  να  εισάγουμε  καινούργιο  περιορισμό,  τότε  όμοια  όπως  πριν, 

επιλέγουμε  από  το  μενού   Επεξεργασία  ->  Εισαγωγή  Νέου  Περιορισμού,  και 

εισάγεται  ο  περιορισμός  Ck,  κάτω  από  τον  τρέχοντα  επιλεγμένο  περιορισμό. 

Έχουμε εισαγωγή καινούργιας γραμμής στον πίνακα.

Αλλαγή ονομασίας μεταβλητών-περιορισμών

Αν χρειαστεί να αλλάξουν οι ονομασίες των μεταβλητών ή των περιορισμών, 

τότε  από  το  μενού  Επεξεργασία  ->  Αλλαγή  Ονομασίας  Μεταβλητών  ή 

Επεξεργασία ->  Αλλαγή Ονομασίας Περιορισμών  ,  μπορούμε  να αλλάξουμε  τις 

ονομασίες με νέες.
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4.2.2Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων

Εικόνα αλλαγής ονομασιών Περιορισμών και Μεταβλητών αντίστοιχα.

Διαγραφή μεταβλητών-περιορισμών

Αν χρειαστεί  να διαγραφούν κάποιες μεταβλητές ή κάποιοι περιορισμοί, τους 

επιλέγουμε  και  από  το  μενού   Επεξεργασία  ->  Διαγραφή  Περιορισμών  ή 

Επεξεργασία->  Διαγραφή  Μεταβλητών, διαγράφονται.  Επειδή  είναι  πράξη 

οριστικής  διαγραφής,  για  την  αποφυγή  λάθους,  ένα  προειδοποιητικό  μήνυμα 

εμφανίζεται.  Αν  επιλεγούν  η  αντικειμενική  συνάρτηση  ή  οι  στήλες  των  δεξιών 

μελών, η διαγραφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και ένα μήνυμα σφάλματος 

εμφανίζεται. Επίσης μήνυμα λάθους εμφανίζεται αν επιλέξουμε όλες τις μεταβλητές 

ή όλους τους περιορισμούς προς διαγραφή.

Αντιγραφή - Επικόλληση

Στα  δεδομένα  του  πίνακα  μπορούμε  να  αντιγράψουμε  μέρος  του  πίνακα  ή 

πολλά μαζί. Η αντιγραφή γίνεται στη μορφή του πίνακα. Τα δεδομένα που έχουν 

επιλεγεί  και  αντιγραφεί,  μπορούν να επικολληθούν στον ίδιο  πίνακα,  σε  όποια 

άλλη  εφαρμογή  υποστηρίζει  πίνακες  (πχ.  Excel)  ή  σε  απλό  κείμενο,  αλλά  τα 

στοιχεία θα έχουν ανάμεσά τους μεγάλα κενά (πλήκτρο Tab ή \t). Επίσης αν έχει 

γίνει αντιγραφή από άλλο πίνακα, μπορεί να επικολληθεί στον πίνακα εισαγωγής 

του προβλήματος.
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4.2.2Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων

4.2.3 Πίνακες λύσης

Εφόσον  έχουμε  κάνει  όποια  επεξεργασία  στα  δεδομένα  εισαγωγής  του 

προβλήματος, μπορούμε να τρέξουμε τον αλγόριθμο Simplex ή την τεχνική Branch 

and  Bound,  από  το  μενού  Μέθοδος  ->  Simplex ή  Μέθοδος  ->  Ακέραιος 

Προγραμματισμός.

Μέθοδος Simplex

Στην  επιλογή  της  μεθόδου  Simplex,  εμφανίζεται  ένα  μήνυμα  που  μας 

ενημερώνει για το είδος που θα ακολουθηθεί στο πρόβλημά μας. Εμφανίζεται μια 

μπάρα προόδου, που όταν τελειώσει τους υπολογισμούς, γεμίζει στο 100 % και 

εξαφανίζεται.  Αμέσως εμφανίζονται  οι  πίνακες  αποτελεσμάτων.  Ο πίνακας  που 

βρίσκεται  στο  μεσαίο  μέρος  του  παραθύρου  της  εφαρμογής,  μας  δείχνει  τις 

επαναλήψεις που έκανε ο αλγόριθμος Simplex.

Στο μέρος που εμφανίζεται ο επεξεργαστής κειμένου, έχουμε τα αποτελέσματα 

της μεθόδου Simplex, καθώς και επιπλέον πληροφορίες, όπως :

– ημερομηνία και χρόνος εκτέλεσης

– αν υπάρχουν κενοί περιορισμοί ή μεταβλητές οι οποίοι και σβήνονται αυτόματα

– αν υπάρχουν πολλαπλές λύσεις

αριθμός επαναλήψεων.

80



4.2.3Πίνακες λύσης

Εικόνα επαναλήψεων.
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4.2.3Πίνακες λύσης

Εικόνα από Αποτελέσματα.

Δεξιά από τον επεξεργαστή κειμένου, έχουμε τον πίνακα ανάλυσης ευαισθησίας 

μαζί με τις λύσεις αναλυτικά του προβλήματος. Παρουσιάζονται πληροφορίες που 

αναφέραμε στην παράγραφο 2.3.

Μέθοδος Ακέραιου Προγραμματισμού

Σε  αυτή  την  επιλογή,  εμφανίζεται  μια  φόρμα  επιλογής  των  ακέραιων 

μεταβλητών. Μπορούμε να επιλέξουμε ποιες μεταβλητές θέλουμε να είναι ακέραιες 

και  ποιες  όχι.  Επίσης  για  περισσότερη  ευχρηστία,  υπάρχει  πλήκτρο  που 

εναλλάσσει  τις  επιλογές  μας.  Όταν  τις  επιλέξουμε  μπορούμε  να πατήσουμε  το 

πλήκτρο  Εντάξει ή το πλήκτρο  Ακύρωση.  Η επιλογή μας αποθηκεύεται  για την 

επόμενη φορά που θα εκτελέσουμε τον ακέραιο προγραμματισμό.

Ο μεσαίος πίνακας τώρα εμφανίζει τις επαναλήψεις που έκανε η τεχνική Branch 

and Bound. Οι στήλες μας πληροφορούν για 

– τις επαναλήψεις

– το επίπεδο της λύσης

– ποιος περιορισμός προστίθεται

– το είδος της λύσης

– την βέλτιστη λύση και 

τις τιμές της κάθε μεταβλητής για την κάθε λύση.
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4.2.3Πίνακες λύσης

Εικόνα εισαγωγής ακέραιου προγραμματισμού.

Στην  πρώτη γραμμή και κάτω από κάθε μεταβλητή αναφέρεται το είδος της, αν 

είναι  ακέραια  ή  πραγματική.  Στην  1η  στήλη,  το  επίπεδο  της  αναζήτησης  του 

δένδρου, στην 2η στήλη ο περιορισμός που έχει εισαχθεί, στην 3η στήλη το είδος 

της λύσης, στην 4η η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης και στις επόμενες οι τιμές 

των αντίστοιχων μεταβλητών.

Εικόνα επαναλήψεων branch and bound.
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4.2.3Πίνακες λύσης

Ο επεξεργαστής κειμένου είναι όμοιος με την τεχνική Simplex με τις ανάλογες 

πληροφορίες. Ο πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας τώρα γίνεται για το πρόβλημα με 

τους  επιπλέον  περιορισμούς,  οι  οποίοι  προστέθηκαν  κατά  την  διάρκεια  της 

τεχνικής Branch and Bound.  Στην ουσία η ανάλυση ευαισθησίας  γίνεται  για το 

υποπρόβλημα  εκείνο  της  λίστας,  για  το  οποίο  έχουμε  τη  βέλτιστη  λύση.  Έτσι 

εξηγούνται και οι επιπλέον περιορισμοί από αυτούς που έχουμε δώσει αρχικά.

Εικόνα Ανάλυσης αποτελεσμάτων και ανάλυση ευαισθησίας.

4.3 Κεντρικό μενού 

Παρακάτω θα δούμε συνοπτικά το μενού της εφαρμογής.

4.3.1 Αρχείο

Στο Αρχείο βρίσκονται οι επιλογές που έχουν να κάνουν με τη διαχείρηση των 

αρχείων.
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4.3.1Αρχείο

Εικόνα αρχείου.

Βρίσκονται οι εξής επιλογές :

Νέο  : Όπως ήδη  έχουμε  πει  στην  προηγούμενη  ενότητα,  με  την  επιλογή  Νέο 

εισάγουμε ένα καινούργιο πρόβλημα.

Άνοιγμα : Με την επιλογή  Άνοιγμα, ανοίγει το σύστημα αναζήτησης αρχείων της 

κάθε έκδοσης των windows. Η αναζήτηση έχει δύο φίλτρα, τα αρχεία *.lpf 

και όλα τα αρχεία, ανάλογα τι θέλουμε να αναζητήσουμε. Αν το αρχείο είναι 

κατεστραμμένο  ή  δεν  έχει  τη  σωστή  μορφή,  ανάλογο  μήνυμα  λάθους 

εμφανίζεται.  Αν  έχουμε  τροποποιήσεις  στο  παρών  αρχείο,  ένα  μήνυμα 

προειδοποίησης εμφανίζεται.

Αποθήκευση : Με αυτήν την επιλογή αποθηκεύουμε  το  αρχείο.  Αν δεν  έχουμε 

αποθηκεύσει  το  αρχείο  ξανά,  τότε  εμφανίζεται  το  σύστημα  αρχείων  της 

αντίστοιχης έκδοσης των windows και αποθηκεύουμε το αρχείο με το όνομα 

που θέλουμε, στον φάκελο που θέλουμε. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται 

είναι οι ονομασίες των μεταβλητών και των περιορισμών, οι τιμές τους και το 

κείμενο της ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Το εικονίδιο ή η επιλογή στο 

μενού  είναι  ανενεργό  αν  δεν  έχει  τροποποιηθεί  το  αρχείο,  ενώ αν  είναι 

τροποποιημένο  ενεργοποιείται  και  ο  τίτλος  του  αρχείου  αποκτάει  έναν 

αστερίσκο (*).
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4.3.1Αρχείο

Αποθήκευση  ως  : Με  την  επιλογή  Αποθήκευση  ως,  αποθηκεύουμε  το  παρών 

αρχείο με άλλη ονομασία, σε όποιον φάκελο θέλουμε. 

Πρόσφατα Αρχεία : Εδώ αποθηκεύονται τα 5 τελευταία αρχεία που έχουμε ανοίξει 

με την εφαρμογή. Πατώντας πάνω σε ένα από αυτά, ανοίγει το αντίστοιχο 

αρχείο.  Αν  έχουμε  τροποποιήσεις  στο  παρών  αρχείο,  ένα  μήνυμα 

προειδοποίησης εμφανίζεται.

Έξοδος : Η επιλογή Έξοδος, κλείνει την εφαρμογή. Αν έχουμε τροποποιήσεις στο 

παρών αρχείο, ένα μήνυμα προειδοποίησης εμφανίζεται.

4.3.2 Επεξεργασία

Στο μενού Επεξεργασία,  έχουμε όλες τις  επιλογές για να επεξεργαστούμε τα 

δεδομένα μας.

Εικόνα επεξεργασίας.

Βρίσκονται οι εξής επιλογές :
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4.3.2Επεξεργασία

Αναίρεση : Πραγματοποιείται αναίρεση μιας ενέργειας στο κείμενο της ανάλυσης 

αποτελεσμάτων.

Ακύρωση αναίρεσης : Ακυρώνει μια αναίρεση και επαναλαμβάνει μια ενέργεια, της 

ανάλυσης αποτελεσμάτων.

Αλλαγή  ονομασίας  περιορισμών  : Ανοίγει  μια  φόρμα  συμπλήρωσης  νέων 

ονομασιών των περιορισμών.

Αλλαγή  ονομασίας  μεταβλητών  : Ανοίγει  μια  φόρμα  συμπλήρωσης  νέων 

ονομασιών των μεταβλητών.

Αντικειμενική  συνάρτηση  : Μπορούμε  να  επιλέξουμε  Μεγιστοποίηση  ή 

Ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης.

Διαγραφή  περιορισμών  : Διαγράφει  τις  επιλεγμένες  γραμμές  που  αντιστοιχούν 

στους περιορισμούς,  αλλά όχι  την πρώτη γραμμή που αντιστοιχεί  στους 

συντελεστές της αντικειμενικής συνάρτησης.

Διαγραφή μεταβλητών : Διαγράφει τις επιλεγμένες στήλες που αντιστοιχούν στις 

μεταβλητές, αλλά όχι τις δύο τελευταίες που αντιστοιχούν στις ανισότητες 

και στα δεξιά μέλη.

Εισαγωγή νέου περιορισμού : Εισάγει ένα νέο περιορισμό, δηλαδή μια νέα γραμμή 

στον πίνακα, κάτω από τον επιλεγμένο περιορισμό.

Εισαγωγή νέας μεταβλητής : Εισάγει μια νέα μεταβλητή, δηλαδή μια νέα στήλη 

στον πίνακα, δεξιά από την επιλεγμένη μεταβλητή.

Αντιγραφή : Αντιγράφει τα επιλεγμένα κελιά του πίνακα εισαγωγής.

Επικόλληση : Γίνεται επικόλληση των δεδομένων που υπάρχουν στο πρόχειρο.

4.3.3 Μέθοδος

Στο μενού Μέθοδος, έχουμε τρεις επιλογές. Και οι τρεις είναι μέθοδοι επίλυσης 

ενός προβλήματος.
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4.3.3Μέθοδος

Εικόνα μεθόδου

Βρίσκονται οι εξής επιλογές :

Simplex : Όταν έχουμε εισάγει τα δεδομένα, η μέθοδος Simplex αρχίζει να επιλύει 

το  πρόβλημα  με  τη  μέθοδο  των  δύο  φάσεων.  Εμφανίζεται  ένα  μήνυμα 

επιβεβαίωσης για το είδος που ακολουθείται. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

σε πίνακες και έναν επεξεργαστή κειμένου. Αν δεν υπάρχει εφικτή λύση, 

κατάλληλο μήνυμα εμφανίζεται.

Ακέραιος  γραμμικός  προγραμματισμός : Στην  επιλογή  του  ακέραιου  γραμμικού 

προγραμματισμού, εμφανίζεται μια φόρμα επιλογής των μεταβλητών που 

επιθυμεί ο χρήστης να είναι ακέραιες. Αν πατηθεί το πλήκτρο Εντάξει, τότε η 

τεχνική  Branch  and  Bound  εφαρμόζεται.  Αν  πατηθεί  ακύρωση,  η  όλη 

διαδικασία ακυρώνεται. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε πίνακες και έναν 

επεξεργαστή κειμένου.

Γραφική  Παράσταση : Η επιλογή  αυτή  είναι  ενεργή  μόνον  όταν  οι  μεταβλητές 

απόφασης  είναι  2  και  υπάρχει  δυνατότητα  γραφικής  απεικόνισης  του 

προβλήματος. Όταν επιλεγεί, ένα καινούργιο παράθυρο εμφανίζεται με τα 

αποτελέσματα.

4.3.4 Παράμετροι

Στο μενού Παράμετροι, μπορούμε να επιλέξουμε απλές ρυθμίσεις των μεθόδων, 

καθώς και θέματα εμφάνισης της εφαρμογής. Υπάρχουν δύο επιλογές του μενού, 

με τις οποίες μπορούμε να ρυθμίσουμε κάποιες παραμέτρους των δύο μεθόδων 

της εφαρμογής, της Simplex και του ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού.
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4.3.4Παράμετροι

Εικόνα μενού  παραμέτρων.

Ο αλγόριθμος έχει όριο επαναλήψεων, το οποίο μπορούμε να το ρυθμίσουμε 

από το μενού Παράμετροι->Ορισμός Παραμέτρων Simplex. Η προεπιλεγμένη τιμή 

είναι  οι  χίλιες  επαναλήψεις  (1000).  Όπως  έχουμε  αναφέρει,  ο  αριθμός  των 

περιορισμών  επηρρεάζει  τον  αριθμό  των  επαναλήψεων.  Για  αυτό  το  λόγο 

μπορούμε από το ίδιο μενού Παράμετροι, να ρυθμίσουμε τον αριθμό περιορισμών, 

για  τους  οποίους  θέλουμε  να  εμφανίζει  τις  επαναλήψεις.  Αν  ο  αριθμός  των 

περιορισμών που εισάγουμε στο πρόβλημα, ξεπερνάει το όριο που έχουμε θέσει, 

απλά μας εμφανίζει το τελευταίο tableau της μεθόδου Simplex. Η προεπιλεγμένη 

τιμή είναι οι 10 περιορισμοί.

Εικόνα ρύθμισης παραμέτρων Simplex.

Από το μενού Παράμετροι->Ορισμός Παραμέτρων Branch & Bound, μπορούμε 

να  ορίσουμε  διάφορες  πληροφορίες.  Το  όριο  των  επαναλήψεων  της  μεθόδου 

Branch  and  Bound  έχει  προεπιλεγμένη  τιμή  τις  χίλιες  επαναλήψεις  (1000). 
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4.3.4Παράμετροι

Μπορούμε να θέσουμε το όριο του βάθους στο οποίο θα φτάσει ο αλγόριθμος την 

αναζήτηση, με τον ορισμό του μέγιστου επιπέδου. Στο ανάλογο μενού, ορίζουμε τη 

μέθοδο αναζήτησης στο δένδρο των λύσεων, μεταξύ των DFS, BFS, BestFS. Η 

προεπιλεγένη  τιμή  είναι  η  μέθοδος  DFS.  Τέλος,  μπορούμε  να  ορίσουμε  αν  η 

μέθοδος που θα επιλέξουμε, θα ψάχνει κάποια λύση σε όλο το δένδρο ή μέχρι να 

φτάσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο, το οποίο το ορίζουμε εμείς. Το μενού φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα ρυθμίσεων παραμέτρων μεθόδου Branch & Bound.

Από  το  μενού  Παράμετροι->Εμφάνιση,  μπορούμε  να  επιλέξουμε  ένα  θέμα 

εμφάνισης της εφαρμογής. Εμφανίζεται ένα παράθυρο, στο οποίο μπορούμε να 

επιλέξουμε το επιθυμητό θέμα, μεταξύ των :

– Προεπιλεγμένο (του Λειτουργικού Συστήματος)

– Μεταλλικό Μπλε

– Αμμώδεις Αποχρώσεις

– Σκούρες Αποχρώσεις

– Καφέ Αποχρώσεις

– Plastique

– Κλασσικά Windows
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4.3.4Παράμετροι

– Cleanlooks

4.3.5 Παράθυρα

Στο μενού Παράθυρα εμφανίζονται  ποια παράθυρα είναι  ενεργά ή όχι.  Τα 4 

βασικά  παράθυρα  εμφανίζονται,  καθώς  και  μια  επιλογή  που  εναλλάσσει  τις 

επιλογές εμφάνισης των παραθύρων. Σε αυτό το μενού έχουμε τη δυνατότητα να 

επιλέγουμε  ποια  παράθυρα  θα  είναι  εμφανή  στην  επιφάνεια  εργασίας  της 

εφαρμογής. Σε εκτέλεση μιας μεθόδου τα παράθυρα επανεμφανίζονται ξανά όλα, 

εκτός αν έχουμε ελαττώσει κάποιον διαχωριστή.

Εικόνα μενού παραθύρων.

4.3.5 Βοήθεια

Στη Βοήθεια, υπάρχουν πληροφορίες για το παρών λογισμικό, αλλά και για το 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη κατασκευή του, την Qt tools [14]. 

Εικόνα βοήθειας
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4.3.5Βοήθεια

Εικόνα πληροφοριών της εφαρμογής (σχετικά).
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4.3.5Βοήθεια

Εικόνα Qt about.

4.3.6 Περιεχόμενο Μενού (context menu) 

Τα  παραπάνω  μενού,  βρίσκονται  σε  συντόμευση,  αν  πατήσουμε  το  δεξί 

πλήκτρο  του  ποντικιού  ή  πατήσουμε  κάποιο  συγκεκριμένο  πλήκτρο,  πχ.  το 

πλήκτρο εφαρμογών (application key) ή το Alt.

Εικόνα συντόμευσης, context menu.

Μπορούμε να κάνουμε όλες τις ενέργειες που περιγράψαμε πιο πάνω από το 

περιεχόμενο μενού, χωρίς να αποσπάται η προσοχή μας από το περιβάλλον της 

εφαρμογής.

4.4 Γραφική Παράσταση

Αν επιλέξουμε την γραφική παράσταση, σημαίνει ότι θα έχουμε 2 μεταβλητές 

απόφασης για το πρόβλημά μας. Ένα παράθυρο εμφανίζεται με τρία (3) πεδία. Το 

πρώτο είναι η γραφική απεικόνιση των περιορισμών (περιοριστικών ευθειών) και 

της  εφικτής  περιοχής,  αν  υπάρχει.  Το  δεύτερο  είναι  ένα  μενού  επιλογών  των 
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περιορισμών,  δύο  πλήκτρα  μεγέθυνσης  και  σμίκρυνσης  και  ένα  πλήκτρο  που 

αποθηκεύει ένα στιγμιότυπο της γραφικής παράστασης. Το τρίτο πεδίο είναι ένας 

πίνακας με τις κορυφές της εφικτής περιοχής και την αντίστοιχη τιμή τους στην 

αντικειμενική συνάρτηση.

Εικόνα παραθύρου γραφικής παράστασης

Ο πίνακας των κορυφών έχει δυνατότητα ταξινόμησης από το μεγαλύτερο στο 

μικρότερο ή αντίστροφα και στα τρία πεδία. Το μενού επιλογών των περιορισμών, 
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χρωματίζει με κόκκινο τον επιλεγμένο περιορισμό, ενώ το προεπιλεγμένο χρώμα 

των περιορισμών είναι το κίτρινο. Με μπλε σημείο είναι η βέλτιστη λύση και είναι 

πάντα μια κορυφή της εφικτής περιοχής. Η πράσινη γραμμή, είναι η ισοσταθμική 

ευθεία.  Με  δεξί  κλικ  εμφανίζεται  το  σημείο  στο  οποίο  δείχνει  ο  κέρσορας  του 

ποντικιού.

Εικόνα κέρσορα.

4.5 Εφαρμογή 

Θα λύσουμε το παράδειγμα της παραγράφου 2.4.1 και 2.4.2. Υπενθυμίζουμε τη 

γραμμική μορφή του προβλήματος.

Μεγιστοποίηση της Z=5x1+7x2

υπό τους περιορισμούς

30x1+5x2≤35
67,5 x1+50x2≤200

200x1+500x2≤1200
x1+x2≤2,7

x1, x2≥0

.

Οι  τελευταίοι  περιορισμοί  είναι  εξ  ορισμού για  την  εφαρμογή του  γραμμικού 

προγραμματισμού και δεν χρειάζεται να τους εισάγουμε. Οι υπόλοιποι εισάγονται 

με την επιλογή Νέο, όπως παρακάτω. Στην φόρμα εισαγωγής νέου προβλήματος, 

πληκτρολογούμε τον αριθμό των μεταβλητών και των περιορισμών.
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4.5Εφαρμογή 

Εικόνα εισαγωγής .

Εισάγουμε τις ονομασίες των περιορισμών και των μεταβλητών που επιθυμούμε 

και έχουμε το παρακάτω πρόβλημα σε μορφή πίνακα.

Εικόνα Πίνακα προβλήματος.

Αμέσως δημιουργείται  το  νέο  πρόβλημα.  Δεν  χρειάζεται  να τροποποιήσουμε 

κάτι άλλο, γιατί είναι μεγιστοποίηση το είδος του προβλήματος και οι ανισότητες 

είναι της μορφής μικρότερο ίσο (<=). Στο μενού μέθοδος επιλέγουμε τη μέθοδο 

Simplex. Το αποτέλεσμα είναι το παρακάτω.
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4.5Εφαρμογή 

Εικόνα αποτελέσματος.

Όπως  περιγράψαμε  και  παραπάνω,  τα  αποτελέσματα  μας  δίνουν  τις 

επαναλήψεις του αλγορίθμου, τη βέλτιστη λύση και την ανάλυση ευαισθησίας.

Το  πρόβλημα επειδή  έχει  2  μεταβλητές  μπορεί  και  να  επιλυθεί  γραφικά.  Το 

εικονίδιο της γραφικής παράστασης είναι ενεργοποιημένο ήδη. Επιλέγοντας από 

το μενού τη Γραφική Παράσταση, εμφανίζεται το παράθυρο της γραφικής λύσης.
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4.5Εφαρμογή 

Εικόνα γραφικού παραθύρου.

4.6 Συντομεύσεις

Η χρήση του μενού της εφαρμογής, εκτός από το γνωστό τρόπο της χρήσης του 

ποντικιού,  υπάρχουν  και  συντομεύσεις  πληκτρολογίου.  Έγινε  προσπάθεια  να 

τηρηθεί ένα γνωστό πρότυπο, το οποίο υπάρχει σχεδόν σε όλες τις εφαρμογές. 
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4.6Συντομεύσεις

Παρακάτω  παραθέτουμε  τις  συντομεύσεις  του  πληκτρολογίου,  καθώς  και  την 

ενέργεια που πραγματοποιούν.

Ctrl+N : Νέο αρχείο.

Ctrl+O : Άνοιγμα αρχείου.

Ctrl+S : Αποθήκευση αρχείου.

Ctrl+Shift+S : Άνοιγμα αρχείου.

Ctrl+Q : Τερματισμός της εφαρμογής.

Ctrl+Z : Αναίρεση μιας ενέργειας.

Ctrl+Y : Ακύρωση αναιρέσεως μιας ενέργειας.

Ctrl+C : Αντιγραφή μιας επιλογής.

Ctrl+V : Επικόλληση κειμένου από το πρόχειρο.

Ctrl+M : Μεγιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης.

Ctrl+E : Ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης.

Ctrl+R : Εκτέλεση της μεθόδου Simplex.

Ctrl+G : Γραφική παράσταση του προβλήματος. Άνοιγμα του παραθύρου γραφικής 

επίλυσης.

Ctrl+I  : Εκτέλεση  της  τεχνικής  Branch  and  Bound  για  επίλυση  προβλήματος 

ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού.

4.7 Εμφάνιση

Το λογισμικό Γραμμικός Προγραμματισμός, έχει την αίσθηση και την αισθητική 

του  τρέχοντος  Λειτουργικού  Συστήματος.  Για  παράδειγμα,  τα  παραπάνω έχουν 

χρησιμοποιηθεί  σε  λειτουργικό  σύστημα  Windows  Vista.  Ανάλογα,  θα  είχαμε 

διαφορετική απεικόνιση των στοιχείων του λογισμικού, σε διαφορετικό λειτουργικό 

σύστημα.
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4.7Εμφάνιση

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει αυτή τη συμπεριφορά το λογισμικού, 

επιλέγοντας μια πιο σταθερή εμφάνιση, από το μενού Παράμετροι -> Εμφάνιση. 

Εικόνα Επιλογής Εμφάνισης.

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, τα διαθέσιμα θέματα είναι τα εξής :

– Προεπιλεγμένο (του Λειτουργικού Συστήματος)

– Μεταλλικό Μπλε

– Αμμώδεις Αποχρώσεις

– Σκούρες Αποχρώσεις

– Καφέ Αποχρώσεις

– Plastique

– Κλασσικά Windows

– Cleanlooks, 

όπως φαίνονται και στην παρακάτω εικόνα.
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4.7Εμφάνιση

Στην παραπάνω εικόνα έχει επιλεγεί το θέμα “Αμμώδεις Αποχρώσεις”.
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5.Επίλογος

5. Επίλογος

Στο παρών σύγγραμμα, έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν κάποιοι βασικοί 

αλγόριθμοι  επίλυσης  σε  δύο  από  τα  πιο  σημαντικά  προβλήματα  της 

Επιχειρησιακής  Έρευνας,  της Βελτιστοποίησης και  όχι  μόνο.  Το πρόβλημα του 

γραμμικού  προγραμματισμού  και  του  ακέραιου  γραμμικού  προγραμματισμού, 

αποτελούν μέχρι σήμερα ένα ανοικτό πεδίο αναζήτησης καινούργιων αλγορίθμων, 

ώστε  να  λύνονται  τα  παραπάνω  προβλήματα  ακόμα  πιο  γρήγορα  και 

ικανοποιητικά.

Από τη μελέτη των παραπάνω αλγορίθμων, υπήρξε η σκέψη υλοποίησής τους 

σε ένα λογισμικό με γραφικό περιβάλλον, χωρίς προβλήματα συμβατότητας στις 

διάφορες  εκδόσεις  του  ΛΣ  Windows  και  μάλιστα  στην  ελληνική  γλώσσα.  Η 

προσπάθεια  ήταν αρκετά απαιτητική,  αλλά το  λογισμικό  έφτασε σε ένα αρκετά 

ικανοποιητικό  επίπεδο  σε  απόδοση,  σε  σχέση  με  υπάρχοντα  λογισμικά  που 

ασχολούνται με επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Ο πρώτος στόχος του λογισμικού 

είναι να γίνει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για οποιονδήποτε θέλει να μάθει γραμμικό 

ή  ακέραιο  γραμμικό  προγραμματισμό,  καθώς  και  για  μεθόδους  αναζήτησης 

λύσεων σε ένα δένδρο. Η χρήση του για μεγάλα προβλήματα, λόγω του γραφικού 

περιβάλλοντος, δεν ενδείκνυται.

Οι  τεχνικές  που  αναπτύχθηκαν  και  υλοποιήθηκαν  ήταν  απλές,  πάντα  στα 

πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας. Τα συμπεράσματα από την υλοποίηση του 

αλγορίθμου  Branch  And  Bound,  ήταν  ότι  υπάρχουν  πολλά  περιθώρια  για 

περαιτέρω βελτίωση.  Αλλά δεν μπορεί  να βρεθεί  μια  τεχνική η οποία να λύνει 

ικανοποιητικά  όλα  τα  είδη  προβλημάτων.  Η  ευριστική  συνάρτηση  που 

κατασκευάσαμε είναι ταχύτερη από τις κλασσικές μεθόδους αναζήτησης, αλλά για 

κάποια  κλάση  προβλημάτων  και  όχι  για  όλα.  Αναφέρθηκαν  και  άλλες  τεχνικές 

αναζήτησης αλλά και  ευριστικών συναρτήσεων, οι  οποίες δεν ήταν δυνατόν να 

υλοποιηθούν  στο  χρόνο  εκπόνησης  μιας  διπλωματικής  εργασίας,  γι'  αυτό 

αρκεστήκαμε στην απλή αναφορά τους.
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5.Επίλογος

Τέλος, στην προσπάθεια υλοποίησης των παραπάνω αλγορίθμων, μου δόθηκε 

η ευκαιρία να εξασκηθώ περισσότερο στο προγραμματιστικό κομμάτι, καθώς και 

στα διάφορα εργαλεία ανάπτυξης, όπως η Qt Tools. Η έκδοση του λογισμικού είναι 

η  1.0.  Ευελπιστώ  ότι  θα  υπάρξει  και  έκδοση  2.0,  κάποια  στιγμή  στο  κοντινό 

μέλλον.
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