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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Λίγα λόγια για την διπλωματική εργασία.

Στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στη 

διοίκηση επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναπτύχθηκε ένα 

εκπαιδευτικό εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων γραμμικού 

προγραμματισμού με την μέθοδο της simplex δύο φάσεων. Η ανάπτυξη έγινε 

στη γλώσσα προγραμματισμού Java ™ της Sun Microsystems ™ προκειμένου 

να γίνει εκμετάλλευση των τεραστίων δυνατοτήτων που παρέχει η γλώσσα 

στο διαδικτυακό περιβάλλον και να είμαστε σε θέση να διανέμουμε το προϊόν 

αυτό μέσω του διαδικτύου , όπου όλοι οι φοιτητές μπορούν να έχουν 

πρόσβαση.



Κεφαλαίο ι

1.1 - Ανάλυση διαφόρων αντιστοίχων εκπαιδευτικών

εργαλείων που βρέθηκαν στο web.

Είναι απόλυτα λογικό αρκετοί να έχουν προσπαθήσει να αναπτύξουν 

ένα ή και περισσότερα εκπαιδευτικά εργαλεία προκειμένου να συμβάλλουν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία αναφορικά με τον γραμμικό προγραμματισμό. 

Είναι βέβαιο, ότι το καθένα από αυτά τα εργαλεία, είναι προσαρμοσμένο τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε ιδρύματος. Αποτέλεσμα αυτού, είναι η 

ποικιλομορφία τέτοιων εργαλείων, η οποία συνεπάγεται κάποια 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αναφορικά με τις δυνατότητές αυτών.

Στην έρευνα που ακολουθεί , θα αναλυθούν κάποια τέτοια εργαλεία 

(applets) που υπάρχουν στο διαδίκτυο, θα αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματά τους σχετικά με το εργαλείο που αναπτύχθηκε για 

λογαριασμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μετά από έρευνα στον 

παγκόσμιο ιστό, από ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων εφαρμογών, επιλέχθηκαν τα 

παρακάτω ώς αντιπροσωπευτικότερα και παρουσιάζονται στη συνέχεια.

- Simplex Method Tool -

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο 

Hofstra των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί μέρος της 

σελίδας Finite Mathematics & Applied Calculus Resource 

Page. To link βρίσκεται στις αναφορές σχετικά με το web στο Hofstra University 

τέλος της εργασίας.

Πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα του προγράμματος, εμφανίζονται 

κάποια σχόλια αναφορικά με τις εισόδους στο πρόγραμμα και στο που θα 

πρέπει να είναι προσεκτικός ο χρήστης σχετικά με τις εισόδους των δεδομένων 

του μοντέλου του. Αναφέρονται επίσης και κάποια στοιχεία σχετικά με το τι
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θα βρει στο πρόγραμμα και πώς θα το χειριστεί. Η αρχική εικόνα είναι η 

παρακάτω.

Type m your linear prgramming problem here. (Press "Example" to see how to set it up.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

J
Solution:

An optimal solution will appear here.
Solve Example Erase Everything Rounding: |h significant digits

Mode:

Decimal
Fraction
Integer

The tableaus will appear here.-----------------------------------------------------------------------------------|

I

Αυτή είναι η βασική εικόνα του προγράμματος (applet). Στην επάνω 

εικόνα εισάγουμε το πρόβλημά μας με αφηρημένη μορφή. Λίγο παρακάτω 

εμφανίζεται μία περιοχή που θα περιέχει την βέλτιστη λύση για το πρόβλημά 

μας. Τα τρία κουμπιά Solve, Example και Erase Everything χρησιμοποιούνται 

για την επίλυση, την φόρτωση ενός παραδείγματος αυτόματα και την 

διαγραφή όλων των στοιχείων από την επιφάνεια του προγράμματος 

αντίστοιχα. Βρίσκονται σε καλή θέση και ο χρήστης μπορεί να τα χειριστεί 

εύκολα. Γίνεται επιλογή στρογγυλοποίησης σημαντικών ψηφίων (στο 

πρόγραμμά μας γίνεται αυτόματα στα 4 δεκαδικά).Επιλύει προβλήματα με 

δεκαδικούς και πραγματικούς αριθμούς, πράγμα που το πρόγραμμά μας δεν 

το κάνει (επιλύει μόνο πραγματικούς θετικούς αριθμούς). Στο κάτω μέρος
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παρουσιάζονται όλοι οι πίνακες simplex του προβλήματος. Εάν πατήσουμε το 

κουμπί Example 1 τότε εισάγεται ένα πρόβλημα αυτόματα, όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω.

Type in your lmear prgramming problem here. (Press "Example" to see how to set it up.)
|Maximize p = (l/2)x + 3y + z + 4w subject to 
|x + y + z+ Tj<=40 
I 2x + y - z - w >= 10 

w - y >= 10

_________________  _________  _________ J
Solution;

IPress 'Solve' to solve the given problem.

Προχωρώντας στην ανάλυση του προγράμματος, μπορεί να 
παρατηρήσει κάποιος ότι έχει μια αρκετά ελαστική δομή αναφορικά με τις 

εισόδους των παραμέτρων του προβλήματος , το οποίο όμως έχει ως 

αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο χρήστης να κάνει λάθος. Το 

αντικειμενικό κριτήριο εισάγεται με λέξη (σε αντίθεση με το δικό μας 

πρόγραμμα που εισάγεται από μία λίστα επιλογών).Οι εξισώσεις εισάγονται 

με κανονική μορφή και όχι ως στοιχεία πίνακα (όπως γίνεται στο Άριστον) με 

αποτέλεσμα τα σφάλματα στην είσοδο να είναι συχνά. Παρατηρήθηκε ότι εάν 

η διατύπωση των συντελεστών που περιγράφουν το μοντέλο που θέλει 

κάποιος να εισάγει είναι λάθος, τότε παρουσιάζονται σφάλματα (bugs) και 

το πρόγραμμα είναι πιθανόν να κολλήσει. Είναι πιο εύκολο να γράψει κανείς
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τις εξισώσεις με αυτή την μορφή αλλά πιο προσεκτικό να τους εισάγει σε 

μορφή πίνακα ελέγχοντας σχολαστικά τους συντελεστές. Γι αυτό στο Άριστον 

προτιμήθηκε η εισαγωγή των δεδομένων σε μορφή πίνακα, η οποία περνά 

από σχολαστικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα θα 

είναι σωστά.

Εάν πατήσουμε το κουμπί Solve , τότε θα εμφανιστεί η βέλτιστη λύση 

και η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης στο μέσον της εφαρμογής, όπως 

παρουσιάζεται παρακάτω.

Στο κάτω μέρος της εφαρμογής παρουσιάζονται όλοι οι πίνακες της simplex. 
Είναι αναλυτικοί αλλά δεν αναγράφεται με λεπτομέρια η διαδικασία (ποιες 
μεταβλητές είναι βασικές ή όχι,ποιά είναι τα κόστη ευκαιρίας,ποια μεταβλητή 
εισέρχεται και εξέρχεται από την βάση). Στο Άριστον η διαδικασία της simplex 2 
φάσεων γίνεται αναλυτικά και αναφέρονται τα πάντα σχετικά με τις μεταβλητές και 
τους αριθμούς που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της επίλυσης. Επίσης η
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διαδικασία μπορεί να λυθεί απευθείας ή βηματικά , ώστε να δίνει την δυνατότητα 
στον χρήστη να κατανοεί τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε βήμα του αλγορίθμου.

- Linear Programming and pivoting in 2 dimensions -

To πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο McGill που εδρεύει 
στο Μόντρεαλ του Καναδά. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει 
μία εικόνα για την εφικτή περιοχή (εάν αυτή υπάρχει) ενός 
προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού. Μόλις φορτώσουμε την 
σελίδα που φιλοξενεί την εφαρμογή ( η οποία δίνεται στο τέλος, στις 
αναφορές), θα εμφανιστεί η αρχική της εικόνα η οποία είναι η 
παρακάτω.

Interactive Display Area

Zoom Factor: 15 Zoom/Refresh J

Duality Cones
| Feas Cories Shows the Feasibility Cones 

J aii Cones Show Dual Cones for all Bases 

Obi Norm Show Objective Function and Direction 

I Cone/Path Togle: Show Current Cone or Path

Information Area
Linear Programming and Pivoting in 2D 
» Enter your constraints or choose example

Dictionary

No constraints entered

mmmmm
[Enter Hi Leave I

Input Constraints

a·

INo constraints entered

u

Help! 

Clear All

"3

Remove Constraint:[none -J Constraints /B inverse

To πρόγραμμα αναφέρεται ρητά σε μοντέλα με δύο μεταβλητές χωρίς να υπάρχει 
όριο στον αριθμό των περιορισμών. Το Άριστον επιλύει μοντέλα με όσες μεταβλητές 

και όσους περιορισμούς θέλουμε, δεν εκτελεί όμως γραφική επίλυση που είναι πολύ
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σημαντική στην κατανόηση του αλγορίθμου της Simplex και αυτό αποτελεί το 
βασικό του μειονεκτήματα . Ο χρήστης μπορεί να εισάγει είτε προκαθορισμένα 
μοντέλα για γραφική επίλυση ,είτε τα δικά του χωρίς πάντα να παραβαίνει τον 
κανόνα των δύο μεταβλητών. Στο σημείο που αναφέρεται ως Load example, εάν 
πατήσουμε το κουμπί Qo‘ | ,τότε θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.

Interactive Display Area

Duality Cones
HFeas Cones Shows the Feasibility Cones

1 All Cones j Show Dual Cones for all Bases

1 Obi Norm j Show Objective Function and Direction

I Cone/Path Togle Show Current Cone or Path

Information Area Help! |Linear Programming and Pivoting in 2D
» Enter your constraints or choose example S'Clear All | |

Εμφανίζονται με πολύ ωραίο οι ευθείες που περιγράφουν τις ανισότητες 

του μοντέλου καθώς και με κίτρινο χρώμα η εφικτή περιοχή. Μπορούμε να 

επιλέγουμε ποια μεταβλητή θα αφήσει την βάση και ποια θα εισέλθει και 

αυτόματα εμφανίζεται η κορυφή στην οποία βρισκόμαστε με το να κάνουμε 

την επιλογή αυτή. Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι ο χρήστης θα πρέπει 

μόνος του να βρει το κατάλληλο zoom σε προβλήματα που εισάγει αντί να 

γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Πιθανόν ο χρήστης να μην καταφέρει 

να επιτύχει το κατάλληλο zoom με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δει το 

γράφημα σωστά. Πλεονέκτημα του Άριστον αποτελεί ο πολύ πιο εύκολος 

τρόπος εισαγωγής δεδομένων καθώς και η αναλυτική επίδειξη της επίλυσης
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της simplex με μορφή κειμένου, πράγμα που το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

δεν παρέχει.

-LPSOLVER -

RIOT Το
Interactive Optimization Testbed), ενός φιλόδοξου σχεδίου 

του πανεπιστημίου του Berkley των Ηνωμένων Πολιτειών.

πρόγραμμα αυτό αποτελεί κομμάτι του R.I.O.T (Remote

To R.I.O.T, ανάμεσα στα ενδιαφέροντα πακέτα που 

προσφέρει στο διαδίκτυο, περιλαμβάνει και τον L.P Solver, 

ένα Java Applet που χρησιμεύει για την επίλυση 

προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. Η σελίδα του 

δίνεται στο τέλος στις αναφορές .

Ξεκινώντας, η σελίδα εμφανίζει μία φόρμα στην οποία εισάγουμε τον 

αριθμό των περιορισμών καθώς και των μεταβλητών του μοντέλου μας ,όπως 

παρουσιάζονται δίπλα. Επιλέγουμε να 

εισάγουμε ένα μοντέλο με 2 περιορισμούς 

και 4 μεταβλητές. Στην συνέχεια, 

επιλέγουμε το κουμπί Go και η εφαρμογή 

φορτώνει την κυρίως φόρμα εισαγωγής δεδομένων. Η φόρμα αυτή 

παρουσιάζεται παρακάτω.

Number of constraints: 

Number of variables:

2

4

I
GO

Στο επάνω αριστερά μέρος επιλέγουμε το αντικειμενικό κριτήριο με 

μορφή λίστας (όπως και στο πρόγραμμά μας) ,ενώ τα κελιά περιγράφουν τους 

συντελεστές των μεταβλητών, οι οποίες μεταβλητές δεν φαίνονται κάνοντας 

δύσκολη την εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα. Δεν μπορεί δηλαδή να 

διακρίνει κάποιος που θα πρέπει να εισάγει τους συντελεστές του αριστερού 

μέλους, του δεξιού μέλους και της αντικειμενικής συνάρτησης εύκολα. Εάν
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θέλουμε να εισάγουμε ένα τυχαίο μοντέλο στο πρόγραμμα , το μόνο που 

έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε το κουμπί Random και τα κελιά θα 

γεμίσουν με τυχαίες τιμές. Έτσι πατώντας το θα επιλύσουμε ένα τυχαίο 

μοντέλο , όπως αυτό πού παρουσιάζεται παρακάτω.

Πατώντας το κουμπί _ SQlve ], το πρόβλημά μας θα επιλυθεί και η 

τελική του λύση θα εμφανιστεί σε ένα παράθυρο. Το παράθυρο παρουσιάζει 

την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης και τις τιμές των μεταβλητών. Το ίδιο 

κάνει και το πρόγραμμά μας, απλά τα εμφανίζει μέσα στην εφαρμογή, χωρίς 

να εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο που εμφανίζει αυτή η εφαρμογή.

Εάν πατήσουμε το κουμπί Tableau | / τότε θα εμφανιστεί ο πίνακας 

simplex.
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Πατώντας το κουμπί NEXT | ,θα εμφανιστεί ο επόμενος πίνακας 

simplex. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι τον τελευταίο πίνακα 

παρακάτω.

Εδώ το πρόγραμμα μας ενημερώνει ότι η βελτιστοποίηση έχει τελειώσει με το 

END OPT που εμφανίζεται δίπλα από το Next.

Στο πρόγραμμά Άριστον, οι πίνακες simplex εμφανίζονται με μία πιο 

συγκροτημένη μορφή, δίνοντας στον χρήστη να κατανοήσει ποια είναι τα 

κόστη ευκαιρίας και τι αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί . Η παρουσίαση των 

αριθμών είναι σε μορφή text, αλλά αρκετά πιο οργανωμένη.

Επιλέγοντας το κουμπί ( Dual || , εμφανίζεται μία νέα φόρμα με το 

δυαδικό μοντέλο του αρχικού, η επίλυση του οποίου μας δίνει τις δυαδικές 

τιμές των μεταβλητών. Οι αρνητικές τιμές των δυαδικών είναι οι σκιώδεις. 

Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα έναντι του Άριστον , το οποίο δεν βρίσκει 

δυαδικές τιμές, εκτός αν εισάγουμε το αντίστοιχο δυαδικό πρόβλημα από την 

αρχή και το επιλύσουμε.
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- Simplex Java Applet -

To εργαλείο αυτό αποτελεί το τελευταίο που θα εξετάσουμε αναφορικά 

με το Άριστον. Αναπτύχθηκε από πανεπιστήμιο Northwestern , 

στην προσπάθεια ανάπτυξης του προγράμματος NEOS, για 

την επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. Η 

ιστοσελίδα του applet βρίσκεται στο τέλος της εργασίας, στις 

αναφορές σχετικά με τον παγκόσμιο ιστό.

Αρχικά εμφανίζεται μία φόρμα η οποία Applet Controls 

έχει τρεις επιλογές , όπως παρουσιάζεται δίπλα. Η

φόρμα περιλαμβάνει τρία κουμπιά , που εκτελούν New Problem | Quit | About |

διαφορετικές διαδικασίες.

Επιλέγοντας το κουμπί | New Problem [ εμφανίζεται μία 

φόρμα που μας ζητά να εισάγουμε τον αριθμό των 

περιορισμών και των μεταβλητών του μοντέλου μας. Οι 

αριθμοί αυτοί πρέπει να είναι ανάμεσα από 2 μέχρι και 7, 

όπως παρουσιάζεται δίπλα. Το πλεονέκτημα του Άριστον 

είναι ότι δέχεται οποιονδήποτε αριθμό μεταβλητών και 

περιορισμών.

Θα εισάγουμε ένα μοντέλο με 4 περιορισμούς και 2 

μεταβλητές. Μόλις πατήσουμε το κουμπί Continue | ,θα

εμφανιστεί η φόρμα εισόδου. Εισάγουμε και τα δεδομένα του προβλήματος 

οπότε προκύπτει η παρακάτω φόρμα.

- Π X

Number of Constraints 

Between 2 and 7 

Number of Variables 

Between 2 and 7

Continue

Java Applet Window



Η μέθοδος εισαγωγής των δεδομένων είναι καλή καθώς και η 

διαδικασία επίλυσης της simplex είναι αρκετά καλή. Γίνεται έλεγχος τιμών 

των συντελεστών όπως και στο Άριστον. Πατάμε το κουμπί Preprocess |, 

προκειμένου να επιλύσουμε το μοντέλο. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.
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Ο τρόπος παρουσίασης είναι πολύ κομψός και εξηγούνται αναλυτικότατα και 

με διαφορετικά χρώματα τα διάφορα στοιχεία. Είναι καλύτερη η παρουσίαση 

από το Άριστον γιατί εδώ υπάρχουν χρωματισμένες περιοχές , οπότε 

εκπαιδευτικά γίνεται πιο σαφές το τι αντιπροσωπεύει ο κάθε αριθμός. 

Κάνοντας συνεχόμενες επαναλήψεις του αλγορίθμου φτάνουμε στην τελική 

οθόνη που παρουσιάζεται παρακάτω.
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Κεφαλαίο 2
2.1 - Γραμμικός προγραμματισμός. Μία ματιά στις εφαρμογές 

του.

Από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του, ο γραμμικός 

προγραμματισμός έκανε σαφές το γεγονός ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

πάρα πολλούς τομείς ,τόσο σε επιστημονικό ,όσο και σε εργασιακό επίπεδο.

Είναι μία μέθοδος επίλυσης προβλημάτων που αναπτύχθηκε για να 

βοηθάει τους managers στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Χρησιμοποιείται 

εκτενώς από κάθε μορφής επιχειρήσεις και οργανισμούς για την επίλυση 

ποικίλων τύπων προβλημάτων, όπως:

4 Προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού 

4 Διοίκηση αποθεμάτων 

4 Επιλογή διαφημιστικού μέσου 

4 Επιλογή μίγματος προϊόντος 

4 Κατανομή πόρων 

4 Επιλογή χαρτοφυλακίου επενδύσεων 

4 Διοίκηση χρηματορροών 

4 Προγραμματισμός αερογραμμών 

4 Μίξεις σε διυλιστήρια πετρελαίου 

4 Τοποθέτηση εγκαταστάσεων

4 Βελτιστοποίηση του δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας 

4 Προγραμματισμός παραγωγής και πολλά άλλα.

Οι παρακάτω καταστάσεις περιγράφουν μερικές τυπικές περιπτώσεις 

εφαρμογής του γραμμικού προγραμματισμού.

1. Ένας κατασκευαστής επιθυμεί να αναπτύξει ένα πρόγραμμα παραγωγής 

και μία πολιτική για τα αποθέματα που θα ικανοποιήσει τη ζήτηση 

πωλήσεων σε μελλοντικές περιόδους. Σε μία ιδανική περίπτωση, το 

πρόγραμμα και η πολιτική θα έδιναν τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 

ικανοποιήσει τη ζήτηση και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσει το συνολικό 

κόστος παραγωγής και αποθεματοποίησης.
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2. Ένα οικονομικός αναλυτής πρέπει να επιλέξει ένα χαρτοφυλάκιο 

επενδύσεων από μια ποικιλία εναλλακτικών μετοχών και ομολόγων. 

Στόχος του είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου που θα μεγιστοποιεί την 

απόδοση του κεφαλαίου (ROI).

3. Ένας marketing manager θέλει να καθορίσει τον βέλτιστο τρόπο 

κατανομής ενός σταθερού προϋπολογισμού για τη διαφήμιση μεταξύ 

εναλλακτικών διαφημιστικών μέσων όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, 

εφημερίδα και περιοδικό. Ο manager στοχεύει σε εκείνο το μίγμα 

διαφημιστικών μέσων που θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της 

διαφήμισης.

4. Μία επιχείρηση διαθέτει αποθήκες εμπορευμάτων σε διάφορα σημεία της 

χώρας. Για δεδομένες απαιτήσεις πελατών, η επιχείρηση θα πρέπει να 

καθορίσει τι ποσότητα εμπορευμάτων θα σταλεί από κάθε αποθήκη σε κάθε 

πελάτη έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος μεταφοράς.

5. Ένας διευθυντής τμήματος ανθρώπινου δυναμικού θέλει να καθορίσει τις 

βάρδιες του νοσηλευτικού προσωπικού σε ένα νοσοκομείο και θα πρέπει να 

καθορίσει τον αριθμό των ατόμων ανάλογα με την προβλεπόμενη ζήτηση, 

τις νομοθετικές διατάξεις για τα ωράρια των υπαλλήλων και τις άδεις που 

δικαιούνται αυτοί να πάρουν.

Τα παραδείγματα αυτά περιγράφουν λίγες μόνο από τις καταστάσεις στις 

οποίες ο γραμμικός προγραμματισμός έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς, αλλά 

καθιστούν σαφή την ποικιλομορφία των εφαρμογών του.

Μια πιο λεπτομερής εξέταση αποκαλύπτει μία βασική ιδιότητα, κοινή σε 

όλα τα παραπάνω προβλήματα. Σε κάθε παράδειγμα αντιμετωπίζουμε την 

περίπτωση μεγιστοποίησης ή ελαχιστοποίησης κάποιας ποσότητας. Στο 

παράδειγμα 1 ο κατασκευαστής θέλει να ελαχιστοποιήσει το κόστος, στο 

παράδειγμα 2 ο οικονομικός αναλυτής θέλει να μεγιστοποιήσει την απόδοση 

κεφαλαίου, στο παράδειγμα 3 ο manager θέλει να μεγιστοποιήσει την 

αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής εκστρατείας και στο παράδειγμα 4 η 

επιχείρηση θέλει να ελαχιστοποιήσει το συνολικό κόστος μεταφοράς 

εμπορευμάτων.

Σε όλα τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού, στόχος είναι η μεγιστοποίηση 

ή ελαχιστοποίηση κάποιας ποσότητας.
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Όλα τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού έχουν και μία δεύτερη 

ιδιότητα: τους περιορισμούς οι οποίοι θέτουν όρια στο βαθμό στον οποίο 

μπορεί να επιδιωχθεί ο στόχος. Στο παράδειγμα 1 ο κατασκευαστής 

αντιμετωπίζει περιορισμούς που απαιτούν την ικανοποίηση της ζήτησης 

προϊόντων και από άλλους που αφορούν τη δυναμικότητα παραγωγής.

Το πρόβλημα δημιουργίας χαρτοφυλακίου επενδύσεων περιορίζεται από 

το συνολικό διαθέσιμο προς επένδυση ποσό αλλά και από τα επιμέρους 

μέγιστα ποσά που μπορούν να επενδυθούν σε κάθε μετοχή ή ομόλογο. Η 

επιλογή διαφημιστικών μέσων στο παράδειγμα 3 περιορίζεται από τον 

σταθερό προϋπολογισμό αλλά και από τη διαθεσιμότητα των διαφόρων 

διαφημιστικών μέσων. Τέλος, το ελάχιστο κόστος μεταφοράς στο παράδειγμα 

4 περιορίζεται από την προσφορά διαθέσιμων εμπορευμάτων στην κάθε 

αποθήκη.

Επομένως, οι περιορισμοί είναι άλλη μία γενική ιδιότητα κάθε προβλήματος 

γραμμικού προγραμματισμού.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που θα βοηθά 

τους φοιτητές των οικονομικών αλλά και λοιπών τμημάτων να κατανοήσουν 

καλύτερα τις έννοιες και τους αλγορίθμους που αναφέρονται στον γραμμικό 

προγραμματισμό, θα συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης σε σχέση με την επιχειρησιακή έρευνα.

Στη συνέχεια , ακολουθεί ένα παράδειγμα που εξηγεί αναλυτικά τη 

λειτουργία του εκπαιδευτικού αυτού εργαλείου. Για τις ανάγκες του 

παραδείγματος, έχει υιοθετηθεί ένα πρόβλημα παραγωγής προϊόντος και 
ανάθεσης εργατικού δυναμικού.
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2.2 - Περιγραφή του προβλήματος.

Η εταιρία μεταποίησης McCormick, παράγει δύο προϊόντα , τα Α και Β 

με περιθώριο συνεισφοράς $10 και $9 αντίστοιχα. Οι απαιτούμενες 

εργατοώρες ανά μονάδα προϊόντος και οι συνολικές διαθέσιμες ώρες 

εργασίας δίδονται στον παρακάτω πίνακα.

Εργατοώρες ανά μονάδα προϊόντος

Τμήμα Προϊόν 1 Προϊόν 2
Συνολικές 

διαθέσιμες ώρες

1 0,65 0,95 6500

2 0,45 0,85 6000

3 1,00 0,70 7000

4 0,15 0,30 1400

Το μοντέλο του γραμμικού προγραμματισμού παρουσιάζεται 

παρακάτω. Αρχικά θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε το συνολικό κέρδος που 

είναι το γινόμενο των μονάδων Ρ1 επί το περιθώριο συνεισφοράς του Ρ1 ($8) 

συν το γινόμενο των μονάδων Ρ2 επί το περιθώριο συνεισφοράς του Ρ2 ($9).

Max 10Ρ1 + 9Ρ2

Στο Τμήμα 1, οι διαθέσιμες εργατοώρες είναι 6500. Για να παραχθεί μία 

μονάδα του προϊόντος Ρ1 απαιτούνται 0.65 εργατοώρες .Οι αντίστοιχες 

εργατοώρες για το Ρ2 είναι 0,95. Ο πρώτος περιορισμός του μοντέλου είναι ο 

παρακάτω.

0.65Ρ1 + 0.95Ρ2 < 6500

Αντίστοιχα, εάν ληφθεί υπόψην ο παραπάνω πίνακας, προκύπτουν 

και οι λοιποί περιορισμοί για το μοντέλο μας.

0.45Ρ1 + 0.85Ρ2 < 6000 

1.00Ρ1 + 0.70Ρ2 < 7000 

0.15Ρ1 + 0.30Ρ2 < 1400

Έχοντας καταστρώσει το μοντέλο, παρακάτω παρουσιάζεται το 

εγχειρίδιο χρήστης του Άριστον.
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2.3 - Εγχειρίδιο χρήσης τοο Άριστον.

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά η χρήση του εκπαιδευτικού 

εργαλείου Άριστον. Θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της εταιρίας μεταποίησης 

McCormick που περιγράφτηκε παραπάνω.

Η αρχική οθόνη του εκπαιδευτικού εργαλείου παρουσιάζεται 

παρακάτω.

Εδώ γίνεται η αρχικοποίηση του προβλήματος. Εισάγουμε τον τίτλο 

του προβλήματος στην περιοχή

Ακριβώς από κάτω, στο σημείο που αναφέρεται το πλήθος των 

μεταβλητών απόφασης και το πλήθος των περιορισμών, ο χρήστης μπορεί να 

εισάγει τον αριθμό των μεταβλητών και των περιορισμών , οι οποίες 

απαρτίζουν το μοντέλο του. Δεκτές τιμές είναι μόνο θετικοί ακέραιοι αριθμοί. 

Εάν ο χρήστης εισάγει οτιδήποτε άλλο εκτός από θετικό ακέραιο αριθμό 

(όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες παρακάτω εικόνες)
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Πλήθος ίων μεταβλητών απόφασης:Η *‘;?r ! ' '-Λ*.;. * .·’ υτ'ν·' 1 H 11 .. Η *Λ.Λ ■ -5

Πλήθος των περιορισμών: 3q.5

και στην συνέχεια πατήσει το κουμπί Συνέχεια

παρακάτω μήνυμα λάθους εμφανίζεται και τον προειδοποιεί.

τότε το

Στην συνέχεια, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εισάγει το 

αντικειμενικό κριτήριο, μέσα από μία λίστα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Εισάγετε το αντικειμενικό κριτήριο : Μεγιστοποίηση ▼

Μεγιστοποίηση
Ελαχιστοποίηση

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι αυτή της μεγιστοποίησης. Η επιλογή γίνεται 

αλλά κάνοντας κλικ επάνω στην λίστα και επιλέγοντας το επιθυμητό 

αντικειμενικό κριτήριο (Μεγιστοποίηση ή Ελαχιστοποίηση).

Ακριβώς παρακάτω , υπάρχει το κουμπί Συνέχεια ,το οποίο

χρησιμοποιείται για να προχωρήσει το εκπαιδευτικό εργαλείο στην επόμενη 

φόρμα, η οποία αφορά τον πίνακα εισαγωγής των δεδομένων του μοντέλου. 

Εάν δεν βρεθεί κάποιο λάθος αναφορικά με τον αριθμό των μεταβλητών ή 

των περιορισμών, τότε το πρόγραμμα συνεχίζει, διαφορετικά εμφανίζει το 

μήνυμα λάθους που αναφέρθηκε παραπάνω.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να επανεισάγει τα αρχικά δεδομένα του 

μοντέλου του, τότε κάνοντας κλικ επάνω στο κουμπί Ακύρωση , το

εκπαιδευτικό εργαλείο θα φορτωθεί από την αρχή και θα εμφανιστεί η αρχική 

φόρμα.

Το εκπαιδευτικό εργαλείο είναι διαθέσιμο και στην Αγγλική γλώσσα. 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί

γίνεται Αγγλική.
English Version η γλώσσα
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Η αρχική φόρμα παίρνει την παρακάτω μορφή

Παράλληλα , στο αντίστοιχο κουμπί όπου πριν υπήρχε η ένδειξη για την 

Αγγλική γλώσσα, τώρα εμφανίζεται η ένδειξη για την Ελληνική γλώσσα.

Εάν κάνουμε κλικ επάνω στο κουμπί 

, εμφανίζεται η αρχική φόρμα.
Ελληνική έκδοση.

Στο κάτω δεξιό μέρος του εκπαιδευτικού εργαλείου, το κουμπί

, εμφανίζει ένα παράθυρο με πληροφορίες σχετικά με τοΣυντελεστές

ποιοι βοήθησαν στην υλοποίησή του.

Εργαλείο επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού AΡΙΣΤΟΝ

Το εκπαιδευτικό αυτό εργαλείο αναπτύχθηκέ από τανκ. Νικόλαο Στ. Ράπτη (Μ.Β.Α) με την επίβλεψη 
του κ. Ανδρέα Κ. Γεωργίου,αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο αλγόριθμος στηρίχθηκε στο βιβλίο του Ronald L. Rardin “Optimization in Operations Research".

To εκπαιδευτικό εργαλείο χρηματοδοτήθηκε από το δεύτερο ΕΠΕΑΕΚ.

ΟΚ

Java Apple! Window
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Μόλις ο χρήστης εισάγει τα σωστά δεδομένα (δύο μεταβλητές, τέσσερις 

περιορισμοί και Μεγιστοποίηση , όπως παρουσιάζεται παρακάτω)

η διαδικασία συνεχίζει με το πάτημα του πλήκτρου Συνέχεια

[ Αρχικοποίηση ίου πρ Εισανωνό δεδομένων

Βασικός πίνακας επίλυσης του προβλήματος: WORKFORCE PROBLEM

Μεταβλητές αττόβάσης XI Χ2 Φορά ανίσωσης >=«
■HSs&Esn··

Περιορισ μάς 1 =
Περιορισμός 2 =
Περιορισμοί; 3 =
Περιορισμός 4 -

< ►

Επίλυση του μοντέλου 0 Αμεση επίλυση του μοντέλου \

Ακύρωση Ο Επίλυση του μοντέλου σε μήμι τι
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Η δεύτερη οθόνη που εμφανίζεται, είναι η οθόνη εισαγωγής δεδομένων 

του μοντέλου. Επάνω ο χρήστης βλέπει τον τίτλο του προβλήματος , ενώ 

αμέσως πιο κάτω υπάρχει ο βασικός πίνακας εισαγωγής των συντελεστών , 

όλων των μεταβλητών του μοντέλου που επιθυμεί να εισάγει.

Τα τρία πρώτα κελιά της πρώτης γραμμής του πίνακα αναφέρονται 

στις ονομασίες των μεταβλητών απόφασης XI και Χ2 ενώ τα δύο επόμενα 

κελιά περιέχουν τις ετικέτες των στηλών που περιλαμβάνουν τις φορές των 

ανισοτήτων και τα δεξιά μέλη των περιορισμών αντίστοιχα.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλα τα κελιά που βρίσκονται κάτω 

από την ετικέτα XI , αφορούν στους συντελεστές της μεταβλητής XI και όλα 

τα κελιά που βρίσκονται 

κάτω από την ετικέτα Χ2, 

αφορούν αντίστοιχα στους 

συντελεστές της Χ2, εκτός 

από τα κελιά της τρίτης 
γραμμής που ούτως ή άλλως περιοχή συντελεστών τηςΧ2

είναι ανενεργά και εμφανίζονται με άσπρο χρώμα. Η πρώτη στήλη 

περιλαμβάνει τα ονόματα των ιδιοτήτων των γραμμών του πίνακα.

Μεταβλητές απόφασης 1 /""χΓΝ. Χ2 J
■■■■
/ VΠιρωρισμός 1 1 jΠεριορισμός 2 [ 11 1

Περιορισμός 3 V /11 I]\ I%_____§
Περιορισμός 4 \· Jν'

Περιοχή συντελεστών της XI

Στην περιοχή του πίνακα που χρωματίζεται με μελιτζανί χρώμα 

(παρουσιάζεται ακριβώς παρακάτω)

και βρίσκεται στην δεύτερη γραμμή του πίνακα, εισάγονται οι συντελεστές 

των μεταβλητών της αντικειμενικής συνάρτησης. Στην πρώτη στήλη 

αναφέρεται το αντικειμενικό κριτήριο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι 

Μεγιστοποίηση, ενώ οι δύο επόμενες στήλες έχουν να κάνουν με τους 

συντελεστές των XI (Ρ1) και Χ2 (Ρ2) αντίστοιχα. Η εισαγωγή των συντελεστών 

της αντικειμενικής συνάρτησης γίνεται κάνοντας αριστερό κλικ με το ποντίκι, 

επάνω στο κελί που μας ενδιαφέρει και πληκτρολογώντας στη συνέχεια το 

συντελεστή. Για το μοντέλο που εξετάζεται, οι συντελεστές θα πρέπει να είναι 

ως εξής:

Με'Ίστοτκηηση 10

Ακολουθεί η περιοχή του πίνακα που χρωματίζεται με κίτρινο χρώμα

και αναφέρεται στους συντελεστές του αριστερού μέλους των περιορισμών

του μοντέλου που ο χρήστης Περιορισμός 1 II
Περιορισμός 2 ■1
Περιορισμός 3 ■1
Περιορισμός 4 ■■■■ιι
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επιθυμεί να εισάγει. Στην περιοχή που χρωματίζεται με μπλε χρώμα, 

αναφέρονται τα ονόματα των περιορισμών. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα 

περιορισμό. Έτσι στα κελιά της κάθε γραμμής εισάγονται οι συντελεστές των 

μεταβλητών του αντίστοιχου περιορισμού.

Επιστρέφοντας στο πρόβλημα του παραδείγματος, υπενθυμίζεται ότι 

οι περιορισμοί είναι οι εξής

Περιορισμός 1 

Περιορισμός 2 

Περιορισμός 3 

Περιορισμός 4

0.65Ρ1 + 0.95Ρ2 £ 6500 

0.45Ρ1 + 0.85Ρ2 < 6000 

1.00Ρ1 + 0.70Ρ2 £ 7000 

0.15Ρ1 + 0.30Ρ2 < 1400

Η διαδικασία εισαγωγής των συντελεστών του αριστερού μέλους του 

κάθε περιορισμού είναι απλή. Ο χρήστης αρκεί να κάνει αριστερό κλικ επάνω 

στο αντίστοιχο κελί και στην συνέχεια να πληκτρολογήσει τον αριθμό. Μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο πίνακας θα πρέπει να έχει την εξής 

μορφή:

Στην στήλη του πίνακα με την ετικέτα Φορά ανίσωσης >=< 

καθορίζεται η φορά ανίσωσης του κάθε περιορισμού. Η διαδικασία στο 

σημείο αυτό είναι διαφορετική, αφού ο χρήστης δεν 

πληκτρολογεί αλλά επιλέγει την φορά από μία 

αναδιπλούμενη λίστα, η οποία εμφανίζεται μόλις αυτός 

κάνει αριστερό κλικ σε κάποιο από τα κελιά της 

περιοχής που χρωματίζεται με ροζ (βλέπε διπλανή 

εικόνα).

Στο πρόβλημα που περιγράφεται, όλοι οι 

περιορισμοί έχουν φορά Επομένως, η αντίστοιχη 

στήλη θα έχει την παρακάτω μορφή.

Φορά ανίσωσης >=<
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Στην τελευταία στήλη του πίνακα, στην περιοχή που χρωματίζεται με 

πράσινο, εισάγονται τα δεξιά μέλη των περιορισμών. Ο χρήστης θα πρέπει να 

κάνει αριστερό κλικ στο κάθε κελί και να πληκτρολογήσει τα δεδομένα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής των δεδομένων, ο 

βασικός πίνακας επίλυσης του προβλήματος διαμορφώνεται ως εξής.

Γ Αρχικοποίηση του προβλήματα Εκτανωνπ όεόομένων

■■■■■■■■
Βασικός πίνακας επίλυσης ίου προβλήματος: WORKFORCE PROBLEM

Μεταβλητές απόφασης XI Χ2 Φορά ανίσωσης >=< Δεξιό μέλος
■ΒΙΒ!··ΜΗϋΜΙMOM

Περιορισμός 1 0.65 1.95 <=
Περιορισμός 2 0.45 0.85 <3Β
Περιορισμός 3 1 0.7 <=
Περιορισμός 4 0.15 0.3 <=

►
Επίλυση του μοντέλου 

Ακύρωση

Q Αμεση επίλυση ιου μοντέλου 

Ο Επίλυση του μοντέλου σε βήμοτο

Στην συνέχεια, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει εάν το μοντέλο θα 

λυθεί απευθείας ή βηματικά. Για την πρώτη περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει 

να κάνει αριστερό κλικ στο μπλε κουμπί , στο κάτω δεξιά μέρος της φόρμας 

που παρουσιάζεται παρακάτω:

Ο Αμεση επίλυση ιο» μοντέλου

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να λύσει το 

πρόβλημα βηματικά, κάνει κλικ στο κόκκινο κουμπί :

Ο Επίλυση ιου μοντέλου σε Ρήματα

Τονίζεται ότι τα δύο αυτά κουμπιά είναι αμοιβαίως αποκλεισμένα. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν και τα δύο να επιλεχθούν ταυτόχρονα. 

Αφού ο χρήστης επιλέξει ένα κουμπί, εμφανίζεται μία λευκή τελεία μέσα στον

24



κύκλο που βρίσκεται στην αρχή του κάθε κουμπιού, δηλώνοντας ότι αυτό έχει 

επιλεχθεί.

Μόλις ο χρήστης επιλέξει ένα από τα παραπάνω δύο κουμπιά, 

προκειμένου να επιλύσει το μοντέλο του κάνει αριστερό κλικ στο κουμπί

Επίλυση του μοντέλου

Εάν ο χρήστης δεν επιλέξει κάποιο από τα παραπάνω δύο κουμπιά και 

πατήσει την Επίλυση του Μοντέλου, τότε το πρόγραμμα δεν θα του επιτρέψει 

να συνεχίσει και θα τον ενημερώσει με το παρακάτω παράθυρο.

Στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να εισάγει ένα νέο μοντέλο, 

κάνοντας αριστερό κλικ στο κουμπί Ακύρωση που παρουσιάζεται παρακάτω

Ακύρωση

η εφαρμογή επιστρέφει στην αρχική οθόνη με όλα τα στοιχεία της 

μηδενισμένα.

Εάν ο γρήστης δεν εισάγει κάποια τιμή σε ένα κελί του πίνακα 

εισαγωγής δεδομένων, τότε αυτόματα το κελί αυτό θεωρείται ότι έχει τιμή 

μηδέν.

Το πρόγραμμα ενημερώνει για τυχόν σφάλματα ή και παραλείψεις 

που μπορεί να υπάρξουν στην εισαγωγή των δεδομένων στα διάφορα κελιά.

• Σφάλμα θεωρείται οποιαδήποτε τιμή εισαχθεί στο κελί που δεν 

είναι πραγματικός αριθμός.

• Παράλειιμη θεωρείται το να αφήσει ο γρήστης ανενεργή κάποια 

μεταβλητή ή κάποιον περιορισμό του μοντέλου που έγει εισάγει 

στο πρόγραμμα ,δηλαδή να μην εισάγει καμία τιμή σε μία 

στήλη που αναφέρεται στους συντελεστές μίας μεταβλητής ή να 

μην εισάγει καμία τιμή σε μία γραμμή που αναφέρεται στους 

συντελεστές κάποιου περιορισμού. Επίσης θεωρείται παράληψη 

όταν όλοι οι συντελεστές των μεταβλητών της αντικειμενικής 

συνάρτησης είναι μηδενικοί.
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Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα σφάλματα.

Εάν ο χρήστης εισάγει μία εσφαλμένη τιμή στους συντελεστές της 

αντικειμενικής συνάρτησης, όπως παρακάτω (τιμή 10q στον συντελεστή της 

μεταβλητής XI)

Μεταβλητές απόφασης
Με/ιστοττοιηση

XI Χ2

τότε το πρόγραμμα θα τον ενημερώσει με το παρακάτω παράθυρο

Εάν ο χρήστης εισάγει μία εσφαλμένη τιμή στους συντελεστές 

του αριστερού μέλους των περιορισμών,όπως παρακάτω (τιμή 0.7q 

στον συντελεστή της μεταβλητής 2, στον περιορισμό 3.):

Μεταβλητές απόφασης XI Χ2
Με/ιστοιτοιηση 10

Περιορισμός 1 0.65 0.95
Περιορισμός 2 0.45 0.05
Περιορισμός 3 1
Περιορισμός 4 0.15 0.3

τότε το πρόγραμμα τον ενημερώνει με το παρακάτω παράθυρο, 

εφιστώντας την προσοχή στο συγκεκριμένο κελί:

Πολύ σημαντικά είναι το γεγονός ο γρήστης να γρπσιμοποιεί για τον 

διαγωρισμό των δεκαδικών ιμπφίων ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ (.) και ΟΧΙ ΤΟ 

ΚΟΜΜΑ (,) γιατί τότε το πρόγραμμα θα το εκλάβει σαν σφάλμα και 

θα παροοσιάσει ένα αντίστοιγο μήνυμα ρε το παραπάνω σε κάθε 

κελί που θα οπάργει το το ΚΟΜΜΑ Αυτό ισγύει για όλα τα ενεργά 

κελιά του πίνακα εισαγωγής δεδομένων.
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Εάν ο χρήστης εισάγει μία εσφαλμένη τιμή στους συντελεστές 

του δεξιού μέλους των περιορισμών,όπως παρακάτω (τιμή 1400a-d 

στον συντελεστή του δεξιού μέλους του περιορισμού 4.):

τότε το πρόγραμμα τον ενημερώνει με το παρακάτω παράθυρο, 

εφιστώντας την προσοχή στο συγκεκριμένο κελί:

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι πιθανές παραλήψεις που 

μπορεί να πραγματοποιήσει ο χρήστης.

Όταν όλοι οι συντελεστές των μεταβλητών της αντικειμενικής 

συνάρτησης είναι μηδέν το πρόγραμμα μας ενημερώνει με το αντίστοιχο 

μήνυμα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Βσανωνή όεΟομένων

Εργαλείο επίλισης προβλημάτων γραμμικού πρόγραμμα...

Όλοι οι συντελεστές της αντικειμενικής συνάρτησης είναι μηοέν. 

ΟΚ

Java Applet Window________________ _________ ___________________

«Γ
Επίλυση ίου μοντέλου Ο Αμεση επίλυση του μοντέλου

Ακύρωση #) Επίλυση ιου μοντέλου σε βήμα τα
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Όταν κάποιος περιορισμός δεν χρησιμοποιείται (στην περίπτωση που 

παρουσιάζεται είναι ο Περιορισμός 1), τότε το πρόγραμμα ενημερώνει τον 

χρήστη ανάλογα :

Τέλος, όταν μία μεταβλητή δεν χρησιμοποιείται από κανέναν 

περιορισμό (όπως ακριβώς παρακάτω), το πρόγραμμα ενημερώνει για το 

ποιά είναι αυτή η μεταβλητή:

I Αρχικαιτοίηοη του προβλήμ]

Μεταβλητές απόφασης

Εισαγωγή δεδομένων

Βασικός πίνακας επίλυσης του προβλήματος: WORKFORCE PROBLEM

Χ2 Φορά ανίσωσης >=« Δεξιό μέλος

0.95
0.85
0.7
Μ

Εργαλείο επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμόν ΛΡΙΣΤΟΝ *1
Η μεταβλητή XI όε χρησιμοποιείται.Εισάγετε μία τιμή σε κάποιαν από τους περιορισμούς 
στην στήλη της μεταβλητής ή εισάγετε ένα καινούριο μοντέλο με μία μεταβλητή λιγότερο.

ΟΚ

Java Applet Window

Επίλυση του μοντέλου Ο Αμεση επίλυση του μοντέλου

Ακύρωση *) Επίλυση του μοντέλου σε βήματα
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Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την σωστή εισαγωγή των 

δεδομένων,ο χρήστης κάνει αριστερό κλικ στο κουμπί

Επίλυση του μοντέλου

Ανάλογα με τον τρόπο επίλυσης που ο χρήστης έχει επιλέξει, 

εμφανίζονται και διαφορετικά τα στοιχεία στην επόμενη και τελευταία οθόνη 

του εκπαιδευτικού εργαλείου.Αν για παράδειγμα ο χρήστης έχει επιλέξει να 

επιλύσει το πρόβλημα απευθείας, δηλαδή έχει επιλέξει το παρακάτω κουμπί

@) Άμεση επίλυση

τότε η επόμενη οθόνη θα είναι η εξής.

Αρχικοποίηση ίου προβλήματος. ί Εισαγωγή δεδομένων [ Πίνακας «η Επίλυση Simplex

Επόμενο βήμα... Επιστροφή στον πίνακα εισανω v»k δεδομένων.

Το μήνυμα θα ενημερώσει τον χρήστη ότι το πρόβλημα έχει φτάσει 

στην βέλτιστη λύση. Αμέσως αφού πατήσει το ΟΚ, η λύση θα εμφανιστεί στο 

πίσω μέρος της εφαρμογής, στην λευκή περιοχή. Εάν το πρόβλημα είναι 

ανέφικτο , τότε παρουσιάζεται το παρακάτω μήνυμα.
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Εάν πάλι το πρόβλημα είναι μη φραγμένο, το παρακάτω μήνυμα θα 

εμφανιστεί.

Αν ο χρήστης έχει επιλέξει να επιλύσει το πρόβλημα απευθείας , 

δηλαδή έχει επιλέξει το παρακάτω κουμπί

*) ΕπίΛυσπ σε βήματα

τότε η επόμενη οθόνη θα είναι η εξής.

_____  ΤΕισανωνή δεδομένων ! ΠΛΛίκος κοι επίλυση Simplex
Αντικειμενικό κριτήριο: Μετιστοποίησί]
Αντικειμενική συνάρτηση: +10X1+9X2

Στον περιορισμό 1 έχουμε φορά σνίσωσης <=. ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ μία SLACK μεταβλητή Slack l για να φέρουμε τηνανίσωση σε τυπική μορφή. 
Στον περιορισμό 2 έχουμε φορά σνίσωσης <=. ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ μία SLACK μεταβλητή Slack_2 για να φέρουμε τηνανισιοση σε τυπική μορφή. 
Στον περιορισμό 3 έχουμε φορά ανίσωσης <=. ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ μια SLACK μεταβλητή Slack_3 για να φέρουμε τηνανίσωση σε τυπική μορφή. 
Στον περιορισμό 4 εχουμε φορά ανίσωσης <=. ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ μια SLACK μεταβλητή Slack_4 για να φέρουμε τηνανίσωση σε τυπική μορφή.

Ο πίνακας Α είναι ο πίνακας των τεχνολογικών συντελεστών.
Ο πίνακας Β περιέχει τα δεξιή μέλη.
Ο πίνακας C είναι ο πίνακας των αντικειμενικών συντελεστών.
Τα στοιχεία του πίνακα D δείχνουν εάν υπάρχει τεχνητή μεταβλητή.

|Μεταβλητές 
|Πίνακας C 
|Πίνακας D

|ΧΙ
|10.0
|0Ό

|Χ2
|9Λ
|00

|Slick Cl
|0J0
|0D

|Slack_C2
|OJO
|0D

|SUck_C3
po
|0J0

|S]ark_C4
|0J0
|0JD

(Πίνακας A |0j65 1095 |1j0 |0J0 |0j0 |0j0 |6500 JO
|045 |0J85 |0j0 |1J0 |0j0 |0j0 |6000JO
|U) |0.7 |0D |1JD |0D |7000jO
0.1? |0.1 |OJO jOD po |io |1400 JO

|Βσσική ή μη |ΌΧ> |Όχι |N«i |Ναι |N«i |N«i
|Βάση |0Ο |0Λ 1650013 (dOOOi) '70000 |1400-0 |(Πίνακας d) x (Τιμές βασικών) I1 ΗΧ

Επόμενο βήμα... Επίλυση ίου προβλήματος από ιηναρχή. Επιστροφή στον πίνακα ασανωνύί δεδομένων.

Ο χρήστης με το κουμπί Επίλυση του προβλήματος οπό τηνορχή. μπορεί

να δει την διαδικασία επίλυσης από την αρχή. Το κουμπί αυτό δηλαδή 

χρησιμεύει για να φέρει τον χρήστη στο πρώτο βήμα της πρώτης φάσης της 

Simplex.

Το κουμπί Επιστροφή στον πίνακα εισαγωγής δεδομένων. επιτρεπει στον

χρήστη να επιστρέφει πίσω στην φόρμα εισαγωγής δεδομένων του πίνακα.
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Για να προχωρήσει ο χρήστης στο επόμενο βήμα , θα πρέπει να κάνει 

αριστερό κλικ στο κουμπί Επόμενο βήμο... , η διαδικασία

συνεχίζεται και η λύση εκτυπώνεται αναλυτικά για κάθε βήμα. Στο τέλος του 

πρώτου βήματος ο χρήστης ενημερώνεται για το εάν το πρόβλημά του έχει 

εφικτή λύση ή όχι, οπότε αντίστοιχα το πρόγραμμα τον παροτρύνει να 

συνεχίσει στην δεύτερη φάση ή όχι. Αν έχει εφικτή λύση, τότε μετά το πέρας 

της πρώτης φάσης, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Τελικά η λύση του μοντέλου που εισήγαγε ο χρήστης παρουσιάζεται 

στην παρακάτω οθόνη.

Πίνακας και επίλυση Simplex

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ 
Οχ μη βασικές μεταβλητές είναι οχ:
Slack_C3 βλ. παρακάτω,κόστος εχπχαχρχας (Κ£) (τα τη Χ5, 
Slack_C4 βλ. παρακάτω,κόστος εχκσιρχας (KJE) yxo τη Χ6,

|Μεταβλητές |Χ1 |Χ2 |Slack C1 |Slack C2 |Slack C3 | Slack C4
Βασική ή μη |Ναχ |Ναχ |Ναχ |Ναχ I'On Γ°Ι>
||Βάση 157435897 11794.8717 110615384 |1889.7435 [0Β [0B

|ΚΕ γνα Χ5 1-15384 10.7692 |02692 |0Β384 |1D [0B
|ΚΕ γ\α Χό |35897 1-5.1282 125384 12.7435 JOB |1D

|(Πχνακας ε) χ ( Γιμί:. βασικών) = Ζ = 73589.7435 
-|Κόστη ευκαιρίας 
1-84615 
1-10.2564

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
ΛΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΏΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΛΥΣΗΣ.
Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ.
ΙΙΜεταβλητές |Χ1 |Χ2 |Slack_Cl |Slack_C2 |Slack_C3 Slack_C4
||Βάση [5743-5897 |17948717 [10615384 |1889.7435 |0B [OB

Η τχμη της αχχτχκεχμεντκής συνάρτησης εχναχ 73589.7435897436

Επίλυση του προβλήματος από την αρχή. Επιστροφή στον πίνακα εισανωνής ΟεΟομενων.

Η τελική λύση του μοντέλου είναι Ρ1=5743.59, Ρ2=1794.87 και η τιμή 

της αντικειμενικής συνάρτησης είναι 73589.75. Οι μεταβλητές Slack_Cl και 

Slack_C2 έχουν τιμές 1061.53 και 1889.75 αντίστοιχα.
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Κεφαλαίο 3
3.1 - Λίγα λόγια για τις κλάσεις και το τοο Graphical User 

Interface της εφαρμογής.

Η έκδοση της Java στην οποία αναπτύχθηκε το λογισμικό 

επαναπροσδιορίζει το γραφικό περιβάλλον και δίνει νέες δυνατότητες με 

εργαλεία που δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από αυτά των αντίστοιχων της 

Microsoft. Το νέο "look and feel" της Java μας λύνει τα χέρια αναφορικά με 

το τι θέλουμε να παρουσιάσουμε σε μια απαιτητική εφαρμογή αναφορικά με 

το διαδραστικό περιβάλλον (GUI).

Οι βασικές μέθοδοι καθώς και κλάσεις που χρησιμοποιούνται στο 

applet του LinearProgrammingApplet.java και έχουν να κάνουν με το 

γραφικό περιβάλλον παρουσιάζονται παρακάτω.

private Container 

container

Η κλάση αυτή είναι βασική για την δημιουργία του applet-Στην ουσία θα 

περιέχει το JTabbedPane (εξηγούμε τι είναι ακριβώς παρακάτω) το οποίο θα 

έχει επάνω του όλα τα GUI components.

private JTabbedPane 

mainTabbedPane;

Η κλάση αυτή δημιουργεί τα λεγάμενα tab είτΐρβ.Αυτά είναι οι διαδοχικές 

οθόνες που παρουσιάζονται στην εφαρμογή κατά την εκτέλεσή της.

private JPanel

mainSpecificationPanel,mainMatrixPanel,mainSimplexPaneI,mainPIotPan

el;

Η κλάση αυτή δημιουργεί τα Panels. Αυτά είναι οι επιφάνειες επάνω στις 

οποίες θα προστεθούν τα διάφορα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος
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(ΰυΐ).Δημιουργούμε 3 panels.To πρώτο για την αρχική οθόνη του 

προβλήματος, το δεύτερο για την εισαγωγή των δεδομένων και το τρίτο για 

την επίλυση της simplex και την αναλυτική παρουσίαση της .

0α αναλύσουμε στην συνέχεια κάποια GUI components που θα 

χρησιμοποιηθούν στο καθένα από τα παραπάνω panels.

4 mainSpecificationPanel

Στο panel αυτό χρησιμοποιούμε τα εξής GUI components:

Private JLabel

problemTitleLabel,numberOfVariablesLabel,numberOfSpecificationsL 
abel, minmaxLabel,welcomeLabel;

Η κλάση JLabel δημιουργεί μία ετικέτα, η οποία μπορεί να εμφανίζει 

επάνω στην οθόνη ένα οποιοδήποτε μήνυμα. Στην εφαρμογή μας οι 

ταμπέλες χρησιμοποιούνται ως πληροφοριοδότες για το πού θα εισάγει ο 

χρήστης τα δεδομένα καθώς και για το τι συμβαίνει σε διάφορα μέρη του 

προγράμματος. Η problemTitleLabel μας λέει πού να εισάγουμε τον τίτλο 

του προβλήματος μας, η numberOfVariablesLabel μας λέει που να 

εισάγουμε τον αριθμό των μεταβλητών, η numberOfSpecificationsLabel 

μας πληροφορεί για το πού θα εισάγουμε τον αριθμό των περιορισμών του 

προβλήματος μας ,η minmaxLabel μας δείχνει πού είναι το αντικειμενικό 

κριτήριο και η welcomeLabel μας καλωσορίζει στο εργαλείο του 

γραμμικού προγραμματισμού Άριστον.

private JTextField

problemTitleTextFieId,numberOfVariabIesTextField,numberOf Specific 
ationsTextField;

Η κλάση JTextField δημιουργεί ένα πλαίσιο κειμένου στο οποίο ο 

χρήστης μπορεί να εισάγει διάφορα δεδομένα, λέξεις ή νούμερα. Έτσι στο 

problemTitleTextField εισάγουμε τον τίτλο του προβλήματος, στο 

numberOfVariablesTextField εισάγουμε τον αριθμό των μεταβλητών ενώ 

στο numberOfSpecificationsTextField, τον αριθμό των περιορισμών.
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private JComboBox minmaxComboBox;

Η κλάση αυτή δημιουργεί ένα κουμπί - λίστα από επιλογές εκ των 

οποίων επιλέγουμε μόνο μία. Στην προκειμένη περίπτωση το 

minmaxComboBox χρησιμοποιείται για να εισάγει ο χρήστης το 

αντικειμενικό κριτήριο, δηλαδή το εάν στο πρόβλημα θα απαιτείται 

μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης .

Private JButton

okButtonSpecification,clearButtonSpecification,helpButtonSpecificatio

n;

Η κλάση αυτή δημιουργεί ένα κουμπί το οποίο εκτελεί κάποια 

διαδικασία μόλις πατηθεί. Συνήθως εμφανίζεται με έναν τίτλο στο μέσο 

του. To okButtonSpecification όταν πατηθεί και εφόσον όλες οι 

παράμετροι δόθηκαν σωστά συνεχίζει στο δεύτερο panel για την εισαγωγή 

των δεδομένων, το clearButtonSpecification καθαρίζει τα JTextFields των 

παραμέτρων ενώ το helpButtonSpecification έχει ως αποτέλεσμα να 

φορτωθεί η σελίδα βοήθειας για το εργαλείο μας.

private Image aristonlm;

Η κλάση αυτή δημιουργεί μία εικόνα μέσα σε μία εφαρμογή. Η 

aristonlm δημιουργεί το λογότυπο του Άριστον.

4 mainMatrixPanel

Στο panel αυτό χρησιμοποιούμε τα εξής GUI components: 

private JLabel matrixProblemName;

Η ταμπέλα matrixProblemName εμφανίζει το όνομα του προβλήματος 

που εισάγαμε στο προηγούμενο panel.

private JTable problemTable;

Η κλάση JTable είναι από τις πιο σημαντικές για την εφαρμογή μας. 

Στην ουσία δημιουργεί έναν δισδιάστατο πίνακα εισαγωγής δεδομένων 

(ονομάζεται και flex grid). Στον πίνακα αυτό (problemTable) ουσιαστικά
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εισάγουμε τα δεδομένα του προβλήματος που έχουν να κάνουν με την 

αντικειμενική συνάρτηση, τους συντελεστές του αριστερού και του δεξιού 

μέλους των περιορισμών καθώς και τις φορές των ισοτήτων και των 

ανισοτήτων.

private TableRenderer problemTableRenderer;

Η κλάση JTableRenderer χρησιμοποιείται με την κλάση 

TableColumnModel και στο πρόγραμμά μας εισάγει τις λίστες των φορών 

ανίσωσης στην προτελευταία στήλη του πίνακα problemTable. Έτσι αντί 

να εισάγει ο χρήστης ένα σύμβολο , μόλις κάνει κλικ στην προτελευταία 

στήλη του πίνακα και στις σειρές των περιορισμών, θα εμφανιστεί μία 

λίστα με τα πιθανά σύμβολα που μπορεί να εισάγει ο χρήστης.

private JButton problemSoIveButton ,problemRestartButton;

Μόλις ο χρήστης κάνει κλικ στο problemSolveButton,TO πρόγραμμα 

ελέγχει τον πίνακα για εσφαλμένες τιμές και αν δεν βρει κάποιο σφάλμα, 

τότε συνεχίζει στο επόμενο βήμα. Εάν πάλι κάνει κλικ στο 

problemRestartButton^ εφαρμογή μας φορτώνει από την αρχή.

private ButtonGroup wayToSolveProblem;

Η κλάση αυτή δημιουργεί μία ομάδα κουμπιών από τα οποία 

μπορούμε να επιλέξουμε μόνο ένα κάθε φορά. Στην προκειμένη 

περίπτωση η κλάση αυτή χρησιμοποιείται μαζί με το JRadioButton που 

περιγράφεται παρακάτω.

private JRadioButton problemSolveDirect, problemSolvelnSteps;

Η κλάση αυτή δημιουργεί ένα κουμπί το οποίο μπορεί να επιλεχθεί 

από τον χρήστη. Αυτά τα κουμπιά εμφανίζονται σε ομάδες και δένονται 

μεταξύ τους με την κλάση ButtonGroup που περιγράψαμε παραπάνω. 

Έτσι, εάν ο χρήστης επιλέξει το problemSolveDirect το πρόβλημα θα λυθεί 

απευθείας ενώ εάν επιλέξει το problemSolvelnSteps το πρόβλημα θα λυθεί 

σταδιακά.
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private String problemTableHeader[ ];

Η κλάση String δημιουργεί μία συμβολοσειρά ή έναν πίνακα 

συμβολοσειρών ανάλογα με το πώς θα την δηλώσουμε. Στην περίπτωσή 

μας, η συμβολοσειρά problemTableHeader είναι ένας πίνακας 

(καθορίζεται από το [ ]) και χρησιμοποιείται για την ονομασία της 

κεφαλίδας του πίνακα εισαγωγής δεδομένων problemTable

private Object objectMatrix[ ][ ];

Η κλάση Object χρησιμοποιείται για να αρχικοποιήσει ένα 

αντικείμενο ή έναν πίνακα αντικειμένων. Στην περίπτωσή μας δημιουργεί 

έναν δισδιάστατο πίνακα αντικειμένων (εξαιτίας της αρχικής δήλωσης [ ][ 

] ). Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσουμε τις τιμές των 

κελιών του problemTable επειδή έχουμε τόσο αριθμητικά , όσο και 

αλφαριθμητικά δεδομένα. Ο πίνακας τύπου Object δέχεται όλους τους 

τύπους δεδομένων και γι αυτό χρησιμοποιείται.

private class TableRenderer extends DefaultTableCellRenderer

Η κλάση αυτή χρησιμοποιείται μαζί με το problemTable και καθορίζει 

τόσο το στυλ όσο και τις ιδιότητες του κάθε κελιού μέσα στον πίνακα 

εισαγωγής δεδομένων.

4 mainSimplexPanel

private Box simplexTextBox

Η κλάση αυτή χρησιμοποιείται με την παρακάτω κλάση JTextArea . 

Στην ουσία εισάγει την JTextArea σε ένα πλαίσιο και της δίνει την 

δυνατότητα να εκτυπώσει όσες γραμμές και στήλες θέλει σε όποιο μέγεθος, 

χωρίς περιορισμό στο κείμενο.

private JTextArea simplexTextArea

Η κλάση αυτή εμφανίζει μία περιοχή στην εφαρμογή μας επάνω στην 

οποία μπορούμε να εκτυπώσουμε κείμενο της αρεσκείας μας. Στην
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προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιούμε την simplexTextArea προκειμένου 

να εκτυπώσουμε την λύση του προβλήματος μας.

private JScrollPane simplexTextAreaScroIlPane;

Η κλάση JScrollPane χρησιμοποιείται για να εισάγει μία μπάρα 

κύλισης σε οποιοδήποτε αντικείμενο την χρειάζεται. Εδώ θα εισάγουμε μια 

μπάρα κύλισης στην simplexTextArea γιατί θα εκτυπώσουμε αρκετό 

κείμενο και θα διευκολύνει τον χρήστη στην μετακίνησή του.

private JButton simplexButtonNextStep , simplexButtonStartAgain , 

simplexButtonRetumToProblernTable;

Στο panel αυτό χρησιμοποιούμε τρία κουμπιά ,το 

simplexButtonNextStep,TO οποίο προχωρά τον αλγόριθμο επίλυσης της 

simplex κατά 1 βήμα, το simplexButtonStartAgain που επιλύει το 

πρόβλημα από την αρχή και το simplexButtonRetumToProblemTable το 

οποίο μας γυρίζει πίσω στο δεύτερο panel και στον πίνακα εισαγωγής 

δεδομένων.
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3.2 - Αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων και των λοιπών 

γενικών μεταβλητών της εφαρμογής.

Στην συνέχεια θα αναλύσουμε διεξοδικό τις διάφορες μεθόδους που 

απαρτίζουν την εφαρμογή μας καθώς και θα κατανοήσουμε την χρησιμότητα 

των γενικών μεταβλητών που χρησιμεύουν για αποθήκευση και ανάγνωση 

πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από μία ή περισσότερες μεθόδους. Οι 

μέθοδοι παρουσιάζονται αλφαβητικά για να είναι πιο εύκολο στον 

αναγνώστη να αναζητήσει την συνάρτηση που τον ενδιαφέρει. Είναι σκόπιμο 

εδώ να αναφέρουμε ότι οι μέθοδοι για τον αντικειμενοστραφή 

προγραμματισμό είναι περίπου ότι οι συναρτήσεις για τον δομημένο 

προγραμματισμό.

public boolean checkIfStringIsInteger(String string)

Η μέθοδος αυτή δέχεται ως όρισμα μία αλφαριθμητική ακολουθία 

χαρακτήρων και μας επιστρέφει μία τιμή boolean ,δηλαδή αλήθεια (true) ή 

ψέματα (false) . Μόλις λάβει το όρισμα αυτό , διαβάζει τον καθένα 

χαρακτήρα ξεχωριστά και τον αποθηκεύει σε μία μεταβλητή τύπου char. 

Στην συνέχεια χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη μέθοδο της κλάσης 

Character.isDigit (character) της Java που δέχεται ως όρισμα μία μεταβλητή 

τύπου char και επιστρέφει τιμή αλήθεια (true) εάν ο χαρακτήρας είναι 

αριθμός ή ψέματα (false) εάν ο χαρακτήρας είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από 

αριθμό. Εάν έστω και ένας από τους χαρακτήρες του string είναι οτιδήποτε 

άλλο εκτός από αριθμός ,τότε η Character.isDigit θα επιστρέψει τιμή false 

.Τότε ο χρήστης ενημερώνεται με ένα παράθυρο μηνύματος ότι η τιμή δεν 

είναι αριθμός και στην συνέχεια η checkIfStringIsInteger(String string) 

επιστρέφει τιμή false.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από την μέθοδο 

okButtonSpecification_Clicked() για να αντχνεύσει τυχόν λανθασμένες τιμές 

στα πεδία των numberOfVariablesTextField (εκεί όπου εισάγεται ο αριθμός 

των μεταβλητών του μοντέλου) και numberOfSpecificationsTextField (εκεί 

που εισάγεται ο αριθμός των περιορισμών του μοντέλου).
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public boolean checkNumericInProblemMatrixCell (int i, ini j)

Η μέθοδος αυτή δέχεται ως ορίσματα δύο ακέραιους και μας επιστρέφει 

μία τιμή boolean, δηλαδή αλήθεια (true) ή ψέματα (false). Μόλις κληθεί ,η 

μεταβλητή cellData λαμβάνει την τιμή του κελιού ( i , j ) του πίνακα 

problemTable σε μορφή object. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ίδιος ο πίνακας 

problemTable είναι ορισμένος να δέχεται δεδομένα του τύπου αυτού. Στην 

συνέχεια, μέσω της συνάρτησης cellData.toStringQ πού έχει κληρονομήσει η 

cellData από την κλάση object ,μετατρέπουμε την τιμή του κελιού σε ένα 

String και την αποθηκεύουμε στην μεταβλητή cellDataString. Μετά, 

λαμβάνουμε το μέγεθος του String. Ελέγχουμε εάν το μέγεθος του 

cellDataString είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Αν αυτό ισχύει, τότε ελέγχουμε 

τον κάθε χαρακτήρα του cellDataString. Εάν βρούμε το σύμβολο μείον (-) 

στην αρχή και τους χαρακτήρες . ή , μία μόνο φορά και όχι πριν από το μείον, 

αυτό σημαίνει ότι το cellDataString είναι πραγματικός αριθμός και η μέθοδος 

checkNumericInProblemMatrixCell (int i,int j) μας επιστρέφει αλήθεια 

(true).Αν συμβαίνει οτιδήποτε άλλο (π.χ έχουμε άλλο χαρακτήρα εκτός 

ψηφίου ,λανθασμένη σειρά του μείον ή περισσότερα από ένα . ή , μέσα στο 

cellDataString) τότε η μέθοδός μας επιστρέφει ψέματα (false).

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από την μέθοδο 

checkproblemTableEntriesQ που χρησιμοποιείται να δούμε εάν στον πίνακα 

problemTable υπάρχουν καταχωρημένα μη αριθμητικά στοιχεία.

public boolean checkdTimesXi()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει μία τιμή 

5ϋ·π^.Ελέγχει εάν το γινόμενο d χ Τιμές Χϊ είναι μηδέν προκειμένου να 

σταματήσει η πρώτη φάση της simplex.

public boolean checkproblemTableEntries()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και μας επιστρέφει μία τιμή 

boolean, δηλαδή αλήθεια (true) ή ψέματα (false). Στην αρχή χρησιμοποιεί ένα 

for loop προκειμένου να περάσει τα ορίσματα που απαιτούνται στην 

checkNumericInProblemMatrixCell(i,j) για να ελέγξει τις τιμές του πίνακα 

που αντιπροσωπεύουν τους συντελεστές της αντικειμενικής συνάρτησης. Έτσι, 

όλοι οι συντελεστές του problemTable στην γραμμή μηδέν (Ο)και στις στήλες 

[l,problemTableCols-2) ελέγχονται από την
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checkNumericInProblemMatrixCell. Εάν βρεθεί έστω και μία τιμή μη 

αριθμητική, η checkNumericInProblemMatrixCell επιστρέφει ψέματα (false) 

με αποτέλεσμα το if στο οποίο εμπεριέχεται να μην ισχύει και κατ' επέκταση 

να ισχύει το else.To else αυτό με την σειρά του, ενημερώνει με ένα παράθυρο 

μηνύματος τον χρήστη ότι ο συντελεστής της τάδε (την αναγνωρίζει 

αυτόματα) μεταβλητής έχει σφάλμα και ότι θα πρέπει να τον ελέγξει πριν 

συνεχίσει στην επίλυση του προβλήματος. Αμέσως μετά η μέθοδος 

checkproblemTableEntries() μας επιστρέφει τιμή ψέματα (false).

Με την ίδια λογική ελέγχονται στην συνέχεια όλες οι τιμές των 

συντελεστών των περιορισμών του αριστερού μέλους των ανισοτήτων. Εδώ 

έχουμε δύο for loops το ένα μέσα στο άλλο. Το πρώτο έχει εύρος 

[2,problemTableRows-l) και καλύπτει όλες τις γραμμές που είναι 

αποθηκευμένα τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν και το δεύτερο έχει εύρος 

[l,problemTableCols-2) και καλύπτει τις αντίστοιχες στήλες. Εάν ανιχνευθεί 

κάποιο σφάλμα, ο χρήστης ενημερώνεται με ένα παράθυρο μηνύματος ότι ο 

συντελεστής στην συγκεκριμένη μεταβλητή και στον συγκεκριμένο 

περιορισμό είναι εσφαλμένος και ότι θα πρέπει να τον διορθώσει προκειμένου 

να συνεχίσει η εφαρμογή. Αμέσως μετά η μέθοδος 

checkproblemTableEntriesQ μας επιστρέφει τιμή ψέματα (false).Ακριβώς η 

ίδια διαδικασία ακολουθείται και στους συντελεστές του δεξιού μέλους με το 

for loop να έχει εύρος [2,problemTableRows-l) και να αναφέρεται στις 

γραμμές του πίνακα ενώ η στήλη που περνιέται ως όρισμα στην 

checkNumericInProblemMatrixCell στην περίπτωση αυτή παραμένει σταθερή 

και είναι η problemTableCols-1.

Εκτός όμως από αυτούς τους ελέγχους , η μέθοδος που αναλύουμε ελέγχει 

τρεις ακόμη καταστάσεις.

Η πρώτη έχει να κάνει με το εάν οι μεταβλητές της αντικειμενικής 

συνάρτησης είναι όλοι μηδέν. Ορίζουμε μία boolean μεταβλητή 

objectiveFunctionEmpty=true. Στην συνέχεια ελέγχουμε όλες τις τιμές του 

πίνακα problemTable που είναι αποθηκευμένες οι τιμές των συντελεστών της 

αντικειμενικής συνάρτησης. Στο σημείο που έχουμε τοποθετήσει ένα try - 

catch έλεγχο στην ουσία ελέγχουμε να δούμε εάν ο χρήστης έχει διαγράψει 

παντελώς μία τιμή από το συγκεκριμένο κελί. Η άδεια τιμή του πίνακα είναι 

διαφορετική από το κενό string που εισάγουμε εμείς αρχικά στον πίνακα και 

ενώ στο μάτι φαίνεται το ίδιο, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στους
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παρακάτω ελέγχους. Μέσω της μεθόδου Double.parseDouble() της κλάσης 

Double γίνεται ο έλεγχος αυτός. Εάν το κελί είναι τελείως κενό (δεν έχει ούτε 

τον χαρακτήρα "") τότε η μέθοδος πετά μία εξαίρεση, την οποία πιάνει ο 

κώδικας και θέτει τιμή "" στο συγκεκριμένο κελί. Στην συνέχεια, εάν έστω και 

μία είναι μη μηδενική, τότε θέτουμε την objectiveFunctionEmpty=false. Μετά 

το τέλος του loop ελέγχουμε την τιμή της μεταβλητής αυτής. Εάν είναι false 

τότε σημαίνει ότι έστω και ένας συντελεστής είναι μη μηδενικός, άρα η 

μέθοδος συνεχίζει να εκτελείται, διαφορετικά ο χρήστης ενημερώνεται ότι 

όλες οι τιμές είναι μηδενικές και η μέθοδος checkproblemTableEntries() 

επιστρέφει ψέματα (false).

Ο δεύτερος έλεγχος έχει να κάνει με το εάν κάποιος περιορισμός δεν 

χρησιμοποιείται καθόλου. Στην περίπτωση αυτή δημιουργούνται εσωτερικά 

σφάλματα στους πίνακες (γραμμές που όλα τα στοιχεία τους είναι μηδέν) με 

αποτέλεσμα οι πίνακες αυτοί να μην μπορούν να αντιστραφούν. Έτσι ο 

χρήστης θα πρέπει να προσέξει τον αριθμό των περιορισμών του και να μην 

αφήσει κανένα περιορισμό χωρίς να τον χρησιμοποιήσει. Για τον έλεγχο αυτό 

χρησιμοποιούμε την boolean μεταβλητή currentRowEmpty και την θέτουμε 

αρχικά true. Στην συνέχεια ξεκινούμε να ελέγχουμε το στοιχείο της κάθε 

γραμμής ξεχωριστά με δύο for loops το ένα μέσα στο άλλο. Το εξωτερικό έχει 

εύρος [2,problemTableRows-l) και αναφέρεται στην γραμμή ενώ το δεύτερο 

έχει εύρος [l,problemTableCols-2] και αναφέρεται στα στοιχεία της κάθε 

γραμμής. Πριν αρχίσουμε να ελέγχουμε τα στοιχεία της γραμμής πάντοτε 

θέτουμε την μεταβλητή boolean currentColEmpty=true (αλήθεια) . Μόλις 

ανιχνευθεί έστω και ένα μη μηδενικό στοιχείο σε μία γραμμή αυτόματα η 

μεταβλητή αυτή τίθεται false (ψέματα) και η διαδικασία συνεχίζεται. Εάν 

όμως όλα τα στοιχεία της γραμμής βρεθούν μηδενικά, τότε στο επόμενο if που 

ελέγχει την ορθότητα της currentColEmpty , το πρόγραμμα θα ανιχνεύσει την 

κενή γραμμή, θα ενημερώσει με ένα μήνυμα τον χρήστη ότι ο συγκεκριμένος 

περιορισμός δεν χρησιμοποιείται και η checkProblemTableEntries() θα 

επιστρέψει false (ψέματα).

Ο τρίτος έλεγχος έχει να κάνει με το εάν κάποια μεταβλητή δεν 

χρησιμοποιείται καθόλου. Η λογική είναι ακριβώς η ίδια μόνο που εδώ 

χρησιμοποιείται η boolean currentRowEmpty και τα for loops είναι αντίθετα 

σε σχέση με τον δεύτερο έλεγχο. Τελικά , εάν όλοι οι έλεγχοι περαστούν 

επιτυχώς, η μέθοδος checkproblemTableEntries() επιστρέφει αλήθεια (true).
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Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από την μέθοδο 

problemSolveButton_Clicked() προκειμένου να μην επιτρέψει την επίλυση 

του μοντέλου εάν υπάρχουν λανθασμένες τιμές στον πίνακα και η οποία 

καλείται όταν ο χρήστης κάνει κλικ επάνω στο κουμπί problemSolveButton .

public boolean checkwayToSolveProblemButtons()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και μας επιστρέφει μία τιμή 

boolean, δηλαδή αλήθεια (true) ή ψέματα (false). Στην αρχή ελέγχει εάν ένα 

από τα δύο radio buttons problemSolveDirect ή problemSolvelnSteps έχει 

επιλεχθεί. Αυτό γίνεται μέσω της μεθόδου isSelectedQ. Την μέθοδο αυτή έχουν 

κληρονομήσει τα radioButtons από την κλάση JRadioButton. Η isSelected() 

μας επιστρέφει μία boolean τιμή . Έτσι, εάν το επιλεγμένο radio button είναι 

το problemSolveDirect , τότε η problemSolveDirect.isSelected() θα μας 

επιστρέψει τιμή αλήθεια (true) ,ενώ η problemSolveInSteps.isSelected() θα μας 

επιστρέψει ψέματα (false) . Αυτό συμβαίνει γιατί από το πλήθος των radio 

buttons που ανήκουν στο ίδιο button group , επιλεγμένο μπορεί να είναι είτε 

ένα, είτε κανένα (κανένα μόνο στην αρχή).Μόλις αυτό επιλεχθεί τα άλλα 

αυτόματα δεν είναι επιλεγμένα. Η μέθοδός μας λοιπόν ελέγχει να δει εάν η 

problemSolveDirect.isSelected() ή η problemSolveInSteps.isSelected() .Εάν 

μία εκ των δύο επιστρέψει true , τότε η μέθοδος 

checkwayToSolveProblemButtons() επιστρέφει true. Εάν όμως καμία δεν 

επιστρέψει αλήθεια (true) (και αυτό συμβαίνει στην αρχή όταν 

πρωτοπηγαίνουμε στον πίνακα εισαγωγής δεδομένων του προβλήματος μας 

όπου κανένα από τα radio buttons δεν είναι επιλεγμένο ακόμη) τότε ο 

χρήστης ενημερώνεται με ένα παράθυρο μηνύματος ότι πρέπει να επιλέξει 

εάν το πρόβλημά του θέλει να λυθεί απευθείας ή βηματικά και στην συνέχεια 

η μέθοδος checkwayToSolveProblemButtons() επιστρέφει ψέματα (false).

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από την μέθοδο 

problemSolveButton_Clicked() προκειμένου να ελέγξει εάν ο χρήστης έχει 

επιλέξει να λύσει το πρόβλημά του απευθείας ή βηματικά.

public void clearButtonSpecification_Clicked()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Χρησιμοποιεί δύο μεταβλητές String την titlel και locationl και μία 

μεταβλητή URL,την url. Στην συνέχεια δημιουργεί ένα λεξικό (πίνακα
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αντιστοιχιών) HashMap sites που θα χρειαστεί παρακάτω. Μετά , 

χρησιμοποιεί την μέθοδο getParameter("location") και αποθηκεύει την τιμή 

που επιστρέφει η μέθοδος αυτή στο titlel καθώς και την getParameter("title") . 

Η μέθοδος αυτή έχει την ιδιότητα να διαβάζει από το htm ή html αρχείο την 

τιμή value της γραμμής

<param name = "location" value = "http://applets.web.site.com"> 

Δηλαδή είναι ένας ενδιάμεσος κρίκος ανταλλαγής δεδομένων του 

applet με το html αρχείο που χρησιμοποιείται για την φόρτωσή του. Έτσι 

πλέον η τιμή locationl είναι = " http://applets.web.site.com " ή οποιοδήποτε 

άλλο site βάλουμε εμείς ως value στο tag <param>. Στην ουσία εκεί θα πρέπει 

να βάλουμε το site που θα είναι αποθηκευμένο το applet μας γιατί η 

συνάρτηση αυτή έχει ως σκοπό να ωθεί τον container του applet (Internet 

Explorer,Netscape Communicator,Opera κτλ..) να φορτώσει το applet από την 

αρχή. Στην συνέχεια περνάμε την τιμή του locationl στην μεταβλητή url μέσω 

ενός try - catch exception block γιατί αναμένουμε να έχουμε 

MalformedURLException την οποία θέλουμε να παρακάμψουμε.

Στην συνέχεια εισάγουμε στο HashTable , το url , μέσω της εντολής 

sites.put(titlel,url). Η τιμή του titlel είναι κενή γιατί στο htm αρχείο δεν 

έχουμε εισάγει τίτλο titlel,απλά χρειαζόμαστε την μεταβλητή αυτή ως 

αναφορά για να βρούμε το url στο HashTable. Στην συνέχεια δημιουργούμε 

ένα νέο URL ,το newDoc και περνάμε την τιμή του HashTable που 

αναφέρεται στο titlel μέσω της μεταβλητής sites.get(titlel). Τέλος λαμβάνουμε 

τον AppletContext browser με την εντολή getAppletContext() και 

υποχρεώνουμε τον applet container (AppletContext) να φορτώσει στην σελίδα 

που αναφέρθηκε παραπάνω.

Η μέθοδος clearButtonSpecification_ClickedQ καλείται μόλις γίνει κλικ 

στο κουμπί problemRestartButton καθώς και στο κουμπί 

clearButtonSpecification . Στην ουσία ο χρήστης έχει εισάγει λάθος στοιχεία 

και θέλει να εισάγει το μοντέλο από την αρχή , οπότε πατά τα κουμπιά αυτά. 

Επίσης η μέθοδος καλείται όταν γίνεται εσωτερικό σφάλμα στην αντιστροφή 

πίνακα κατά την επίλυση της simplex πράγμα που σημαίνει ότι είτε το 

μοντέλο είναι λανθασμένο είτε έχουν γίνει πολλά σφάλματα αποκοπής οπότε 

το πρόβλημα είναι αδύνατον να λυθεί και το applet ξεκινά από την αρχή.
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public void createmainMatrixPanel()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Σκοπός της είναι να δημιουργήσει το Graphical User Interface για τον 

πίνακα εισαγωγής στοιχείων του μοντέλου μας. Στην αρχή θέτει το χρώμα του 

panel κυανό με την εντολή mainMatrixPanel.setBackground(Color.CYAN) 

και καθορίζει το layout με την μέθοδο mainMatrixPanel.setLayout(new 

BorderLayout()).AuT0 σημαίνει ότι τα διάφορα GUI components θα 

εισέρχονται σε 5 βασικές περιοχές της οθόνης (ανατολικά, δυτικά, βόρεια, 

νότια και κεντρικά). Στην συνέχεια ορίζει μία ταμπέλα matrixProblemName 

με το όνομα του προβλήματος και καθορίζει τους χαρακτήρες με την μέθοδο 

matrixProblemName.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,14)).

Έπειτα δημιουργεί έναν πίνακα String , τον problemTableHeader με 

διάσταση problemTableCols .Θέτει τις διάφορες τιμές στον πίνακα αυτό. Οι 

τιμές του στην ουσία είναι η κεφαλή του problemTable που περιλαμβάνει την 

κεφαλίδα για τους περιορισμούς (στοιχείο μηδέν) ,τις ονομασίες των 

μεταβλητών (στοιχεία 1 μέχρι και problemTableCols-3) , οι φορές ανίσωσεις 

(στοιχείο problemTableCols-2) και οι συντελεστές του δεξιού μέλους (στοιχείο 

problemT ableCols-1).

Στην συνέχεια , η μέθοδος δημιουργεί έναν πίνακα τύπου object, τον 

objectMatrix διαστάσεων [problemTableRows-1] [problemTableCols ] και θέτει 

στο στοιχείο (0,0) την τιμή του αντικειμενικού κριτηρίου. Έπειτα δημιουργεί 

το problemTableModel που ένα DefaultTableModel που ως πίνακα έχει τον 

objectMatrix και ως κεφαλίδα τον problemTableHeader. Τελικά δημιουργεί 

τον πίνακα problemTable , από την κλάση JTable με όρισμα της κλάσης αυτής 

το problemTableModel Παρατηρήστε ότι η κλάση JTable εδώ 

παραμετροποιείται. Από τον πίνακα JTable θέλουμε κάποια κελιά να 

επιδέχονται αλλαγή στα δεδομένα τους και κάποια άλλα όχι. Αυτό κάνουμε 

με το να ορίσουμε μέσα στην κλάση JTable την μέθοδο isCellEditable που 

δέχεται 2 ορίσματα , την γραμμή και την στήλη που μας ενδιαφέρει. Έτσι , 

όλα τα στοιχεία της πρώτης στήλης , τα τέσσερα κελιά στο πάνω δεξιό μέρος 

του πίνακα και τα στοιχεία της δεύτερης γραμμής εκτός του τελευταίου δεν 

επιδέχονται διόρθωση. Όλα τα λοιπά κελιά του πίνακα επιδέχονται 

διόρθωση.

Έπειτα , ορίζεται ένα αντικείμενο της κλάσης TableRenderer () , το 

problemTableRenderer .Η κλάση TableRenderer είναι private κλάση της

44



κλάσης του applet μας και θα αναλυθεί στο τέλος. Εδώ πληροφορούμε ότι έχει 

να κάνει με τα χρώματα των κελιών του πίνακα (ή flex grid) JTable. 

Δημιουργούμε ένα problemTableTCM από την μέθοδο 

problemTable.getColumnModelQ . Κάνουμε parsing όλες τις στήλες του 

πίνακα JTable .Εάν είναι οποιαδήποτε στήλη εκτός της προτελευταίας, τότε τα 

κελιά θα υφίστανται μορφοποίηση από τον problemTableRenderer (και την 

κλάση που θα περιγράφει στο τέλος). Εάν όμως είναι η προτελευταία στήλη, 

τότε εισάγουμε με την εντολή tc.setCellEditor(new 

DefaultCellEditor(comboBox)) μέσα στα κελιά από την γραμμή 2 μέχρι και 

την τελευταία ένα JComboBox comboBox = new 

JComboBox(equalitySymbols) , το οποίο περιλαμβάνει την λίστα με τα 

σύμβολα των ισοτήτων - ανισοτήτων . Έτσι κάθε φορά που θα κάνουμε κλικ 

σε ένα τέτοιο κελί, αντί θα γίνεται focus για να γράψουμε έναν αριθμό , θα 

εμφανίζεται μία λίστα με τις ανισότητες προκειμένου ο χρήστης να επιλέξει 

φορά. Είναι αρκετά πιο βολικό και περιορίζει σημαντικά τα λάθη από το να 

εισάγει κανείς σύμβολα.

Στην συνέχεια της μεθόδου , θέτουμε την ιδιότητα AutoResize του 

problemTable ανενεργή με την εντολή

problemTable.setAutoResizeMode(JTable.AUTO_RESIZE_OFF). Αυτό γιατί 

το problemTable ανεξάρτητα με τον αριθμό των γραμμών και των στηλών 

που θα εισάγουμε εμείς θα προσπαθήσει να καταλάβει όλο το χώρο του panel 

στο οποίο είναι ενσωματωμένο. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε περίπτωση 

που έχουμε πολλές μεταβλητές ή περιορισμούς γιατί τα κελιά γίνονται πολύ 

μικρά και δεν μπορούμε ούτε να διαβάσουμε, ούτε να εισάγουμε τιμές στον 

πίνακα. Μία άλλη ιδιότητα που θέτουμε ανενεργή είναι αυτή του να 

μεταφέρει ο χρήστης στήλες αυθαίρετα. Αυτό γίνεται με την εντολή 

problemTable. getT ableHeader().setReordering Allowed (false) .Έπειτα μέσω

της μεθόδου problemTableSetInitialValues(), αρχικοποιούνται οι τιμές στον 

πίνακα problemTable.

Έπειτα, δημιουργούμε ένα νέο παράθυρο κύλισης και εισάγουμε μέσα σ' 

αυτό το problemTable με την εντολή JScrollPane scrollPane=new 

JScrollPane(problemTable). Αυτό γίνεται γιατί εάν το problemTable 

μεγαλώσει και βγει εκτός ορίων του applet, το παράθυρο κύλισης θα 

δημιουργήσει μια μπάρα κύλισης με την οποία ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει 

οποιαδήποτε γραμμή ή στήλη του πίνακα.
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Προχωρώντας, δημιουργούμε το κουμπί problemSolveButton=new 

JButton(stringArray[23]) , το οποίο πατώντας το ο χρήστης θα επιλύει το 

πρόβλημα και αναθέτουμε σ αυτό έναν action listener, δηλαδή έναν 

"ακροατή", ο οποίος ανιχνεύει πότε το κουμπί θα πατηθεί. Η ανάθεση αυτή

γίνεται με την εντολή problemSolveButton.addActionListener(.... ) .Τελικά το

αποτέλεσμα είναι όταν πιέζεται το κουμπί αυτό να καλείται η μέθοδος 

problemSolveButton_Clicked(). Δημιουργούμε επίσης δύο radio buttons , τα 

problemSolveDirect και problemSolvelnSteps, τα χρωματίζουμε κατάλληλα 

(με την μέθοδο setBackground() και setForeground ()), τους δίνουμε τίτλους 

και tooltiptext (με την μέθοδο setToolTipText()) και τα εισάγουμε στην ίδια 

ομάδα ButtonGroup που δημιουργούμε, την wayToSolveProblem=new 

ButtonGroupQ. Η εισαγωγή γίνεται με την μέθοδο add 

(wayToSolveProblem.add(problemSolvelnSteps) π.χ).Με την ίδια ακριβώς 

διαδικασία που δημιουργήσαμε το ρΓοόΙθπιεοΙνεΒυΗυη,δημιουργούμε το 

problemRestartButton που όταν πατηθεί καλεί στην συνάρτηση 

clearButtonSpecification_Clicked(), η οποία όπως αναφέρθηκε πριν 

επανεκκινεί την εφαρμογή.

Τέλος έχει έρθει η ώρα να εισάγουμε τα GUI εργαλεία μας στην φόρμα 

τους. Με την εντολή mainMatrixPanel.add(matrixProblemName,

BorderLay out. NORTH) εισάγουμε στο επάνω μέρος (βόρειο μέρος - 

BorderLayout.NORTH) του panel μας την ταμπέλα με το όνομα του 

προβλήματος. Στη συνέχεια με την εντολή

mainMatrixPanel.add(scrollPane,BorderLayout.CENTER) εισάγουμε στο 

κέντρο του panel μας το παράθυρο scrollPane , το οποίο εμπεριέχει το 

problemTable-Έτσι στην ουσία εισάγεται το problemTable εκεί. Δημιουργούμε 

ένα νέο panel με την εντολή southPanell=new JPanel() και θέτουμε τον layout 

manager του με την εντολή southPanell.setLayout(new GridLayout(2,2)). 

Αυτό σημαίνει ότι το panel αυτό έχει τέσσερις θέσεις για 4 GUI 

components.Enerra τα εισάγουμε τα problemSolveButton , 

problemSolveDirect, problemRestartButton και problemSolvelnSteps με την 

σειρά που αναφέρθηκαν και με τις παρακάτω εντολές

southPanell.add(problemSolveButton),southPanell.add(problemSolveDirect)

southPanell.add(problemRestartButton),southPanell.add(problemSolveInSte 

ρ5).Με την εντολή mainMatrixPanel.add(southPanell,BorderLayout.SOUTH) 

εισάγουμε το τελευταίο Panel στο νότιο τμήμα του κυρίως panel μας.
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public void createmainSimplexPanel()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Σκοπός της είναι να δημιουργήσει το Graphical User Interface του τρίτου 

panel, στο οποίο παρουσιάζεται η αναλυτική επίλυση της simplex. Στην αρχή 

, η μέθοδος θέτει το χρώμα του background γρι με την εντολή 

mainSimplexPanel.setBackground(Color.GRAY). Μετά θέτει τον layout 

manager (που καθορίζει το πώς θα τοποθετηθούν τα gui components) να μην 

έχει καμία τιμή με την εντολή mainSimplexPanel.setLayout(null). Αυτό είναι 

πολύ σημαντικό γιατί έτσι μπορούμε να εισάγουμε τα διάφορα components 

σε όποιο σημείο του panel θέλουμε. Στην συνέχεια εισάγουμε στο 

mainTabbedPane (το εργαλείο που περιλαμβάνει τα 3 βασικά tab strips του 

applet) το τελικό tab strip και το panel επάνω στο οποίο βρίσκονται όλα τα 

εξαρτήματα που χρειάζονται για το interface.Συνεχίζουμε με τον ορισμό της 

simplexTextArea. Στην περιοχή αυτή θα αναγράφεται η λύση της simplex. 

Στην συνέχεια κανονίζουμε την γραμματοσειρά (χρώμα , μέγεθος, 

χαρακτήρες ) και με την μέθοδο setEditable(false) , την θέτουμε ανενεργή σε 

πιθανές τροποποιήσεις του κειμένου που περιέχει. Η περιοχή κειμένου λογικό 

είναι να περιέχει αρκετές γραμμές και στήλες , οι οποίες θα βρίσκονται εκτός 

της περιοχής του panel. Για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις περιοχές 

αυτές, εισάγουμε το simplexTextBox , ένα Box το οποίο αναλαμβάνει να 

επεκτείνει όσο χρειάζεται την simplexTextArea με μία οριζόντια μπάρα. Για 

να έχουμε επεκτασιμότητα και κάθετα θα πρέπει να εισάγουμε την 

simplexTextArea και σε ένα JScrollPane . Έτσι με την εντολή

simplexTextBox. add(new JScrollPane(simplexTextArea)) πετυχαίνουμε 

οριζόντια και κάθετη επεκτασιμότητα, ανεξάρτητα από το πλήθος των 

γραμμών και των στηλών της simplexTextArea. Μετά, συνεχίζουμε με την 

εισαγωγή του Box αυτού στο mainSimplexPanel (το κυρίως panel του τρίτου 

tabstrip) με την εντολή mainSimplexPanel.add(simplexTextBox) αφού πρώτα 

καθορίσαμε τα όριά του και την θέση του με την εντολή

simplexTextBox. setBounds(0+insets2.1eft,0+insets2.top,846,448). Στην 

συνέχεια δημιουργούμε τρία νέα κουμπιά , το simplexButtonNextStep που 

χρησιμοποιείται από τον χρήστη για να πάει στο επόμενο βήμα της simplex, 

το simplexButtonStartAgain που χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει η επίλυση 

του προβλήματος από την αρχή και το simplexButtonReturnToProblemTable, 

το οποίο μας επιστρέφει στο panel του πίνακα εισαγωγής δεδομένων. Στα 

τρία αυτά κουμπιά εισάγεται από ένας "ακροατής" (listener) που
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παρακολουθεί εάν το κάθε κουμπί έχει πατηθεί ή όχι. Μόλις πατηθεί το 

simplexButtonNextStep ,καλείται η συνάρτηση

simplexButtonNextStep_Clicked().E0v πατηθεί το simplexButtonStartAgain 

καλείται η συνάρτηση simplexButtonStartAgain_Clicked() ενώ εάν πατηθεί το 

simplexButtonReturnToProblemTable τότε καλείται η συνάρτηση 

simplexButtonReturnToProblemTable_Clicked(). Στην συνέχεια με την 

μέθοδο setBounds() που κληρονομείται από την κλάση JButton, θέτουμε τα 

όρια και την θέση των κουμπιών αυτών. Τελικά ,εισάγουμε τα κουμπιά αυτά 

στο κυρίως panel της εφαρμογής , το mainSimplexPanel με την μέθοδο add() 

που κληρονομείται από το JPanel και θέτουμε ενεργό tab strip ,αυτό της 

επίλυσης της simplex με την εντολή mainTabbedPane.setSelectedIndex(2).

public void createmainSpecificationPanel()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Δημιουργεί όλα τα GUI components του πρώτου tab strip της εφαρμογής μας 

που είναι απαραίτητα για να εισάγουμε κάποια βασικά στοιχεία για το 

πρόβλημά μας. Αρχικά θέτει το χρώμα του background μπλε με την εντολή 

mainSpecificationPanel.setBackground(new Color(0,128,255)) και στην 

συνέχεια θέτει τον layout manager null προκειμένου όλα τα components να 

χωροθετηθούν με την μέθοδο setBounds() . Στην συνέχεια εισάγει την 

ταμπέλα εισαγωγής μαζί με το λογότυπο του προγράμματος και καθορίζει το 

πίσω χρώμα και την γραμματοσειρά της ταμπέλας. Έπειτα εισάγει δύο εικόνες 

που αντιπροσωπεύουν την Αγγλική και την Ελληνική σημαία και 

χρησιμοποιούνται στο κουμπί αλλαγής γλώσσας της εφαρμογής μας. Έπειτα 

εισάγει τις διάφορες ταμπέλες που μας επιδεικνύουν σε ποιο σημείο να 

εισάγουμε τον τίτλο του προβλήματος, τον αριθμό των μεταβλητών, τον 

αριθμό των περιορισμών και το αντικειμενικό κριτήριο . Όλα με την εντολή 

label=new JLabel(string). Ακριβώς δίπλα από κάθε ταμπέλα ,εισάγουμε και το 

αντίστοιχο πεδίο κειμένου προκειμένου ο χρήστης να εισάγει τα δεδομένα 

του. Τα πεδία κειμένου που εισάγονται είναι τα problemTitleTextField, 

numberOfVariablesTextField, numberOfSpecificationsTextField .Για την 

επιλογή του αντικειμενικού κριτηρίου εισάγουμε το ένα κουμπί με πολλές 

επιλογές ή combo Box με την εντολή minmaxComboBox=new 

JComboBox(minMax) , το οποίο περιλαμβάνει δύο επιλογές ,μεγιστοποίηση 

και ελαχιστοποίηση (μέσω του πίνακα minMax).Συνεχίζοντας, η μέθοδος
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εισάγει τρία κουμπιά , το okButtonSpecification, το clearButtonSpecification 

και το helpButtonSpecification καθώς και τους αντίστοιχους action listeners 

που ελέγχουν εάν το κουμπί πατηθεί . Στην περίπτωση αυτή καλούνται 

αντίστοιχα οι συναρτήσεις okButtonSpecification_Clicked() που εάν όλα είναι 

σωστά προχωρά στο δεύτερο tab strip , clearButtonSpecification_Clicked() που 

επανεκκινεί την εφαρμογή και helpButtonSpecification_Clicked() που αλλάζει 

γλώσσα στην εφαρμογή. Αφού καθοριστούν και οι χωροθετήσεις των 

διαφόρων components που περιγράψαμε παραπάνω με την μέθοδο 

setBounds που κληρονομείται σε καθένα από τα αυτά μέσω της κλάσης 

JComponent η μέθοδός μας τερματίζεται.

public void findDXs()

Η μέθοδος αυτή δεν παίρνει κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία 

τιμή. Είναι μία από τις σημαντικότερες μεθόδους της εφαρμογής μας αφού 

στην ουσία βρίσκει τις μοναδιαίες μετακινήσεις των μη βασικών μεταβλητών 

,τόσο για την πρώτη, όσο και για την δεύτερη φάση της simplex. Ξεκινά με 

τον ορισμό δύο πινάκων double ,του double A [numberOfConstraints 

] [2*numberOfConstraints ] και του b_dx[ ]. Ο πρώτος θα χρησιμοποιηθεί για 

να λύσει το σύστημα (Α)χ(ΔΧ)=0 για κάθε μη βασική μεταβλητή, ενώ ο b_dx 

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των σταθερών όρων της μη βασικής 

μεταβλητής που είναι μονάδα (ενώ όλες οι άλλες μηδέν).Στην συνέχεια 

μηδενίζει όλες τις τιμές των δύο πινάκων. Προχωρώντας, η μέθοδος εισάγει με 

2 for loop στον πίνακα doubleA [ ] [ ] όλες τιμές των περιορισμών που 

αντιστοιχούν στις βασικές μεταβλητές. Η εισαγωγή των στοιχείων αυτών 

γίνεται στο πρώτο μισό του πίνακα ,δηλαδή από στήλη μηδέν μέχρι και την 

στήλη numberOfConstraints-Ι. Τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα (από 

numberOfConstraints μέχρι και 2*numberOfConstraints) εισάγονται με 

τέτοιον τρόπο στην συνέχεια ώστε να αποτελούν τον μοναδιαίο πίνακα. Αυτό 

το κάνουμε γιατί θέλουμε να αναστρέψουμε τον πίνακα που αποτελείται από 

τα μισά στοιχεία από τον πίνακα doubleA προκειμένου να τον 

πολλαπλασιάσουμε με τον πίνακα b_dx και να πάρουμε τις τιμές που 

αναφέρονται στις βασικές μεταβλητές αναφορικά με ας μοναδιαίες 

μετακινήσεις των μη βασικών μεταβλητών.

Η αντιστροφή του πίνακα θα γίνει με την μέθοδο της Gaussian 

απαλοιφής, δηλαδή με γραμμοπράξεις. Ο αλγόριθμος εκτελεί τα εξής. Ελέγχει
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εάν το στοιχείο της πρώτης γραμμής και στήλης είναι μηδέν .Εάν είναι τότε 

αναζητά μία άλλα γραμμή από τις παρακάτω που να έχει το στοιχείο της μη 

μηδενικό. Αν δεν βρει κανένα τέτοιο στοιχείο τότε ο αλγόριθμος τερματίζεται 

γιατί ο πίνακας δεν αντιστρέφεται. Αν βρει τότε αλλάζει την σειρά των 

γραμμών. Εάν δεν είναι μηδέν τότε διαιρεί όλα τα στοιχεία της γραμμής 1 με 

το πρώτο στοιχείο της. Στην συνέχεια αφαιρεί την πρώτη γραμμή 

πολλαπλασιασμένη με το πρώτο στοιχείο της κάθε λοιπής γραμμής από όλες 

τις λοιπές γραμμές ,ώστε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία κάτω του 1 να γίνουν 

μηδέν. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να εμφανιστεί στο πρώτο μισό 

του double A [ ][ ] ο μοναδιαίος πίνακας. Αυτό σημαίνει ότι το δεύτερο μισό 

εμπεριέχει τον αντίστροφο του πίνακα που περάσαμε αρχικά στον πρώτο 

μισό doubleΑ[ ] [ ].

Στην συνέχεια , γίνεται ένας έλεγχος για το εάν βρισκόμαστε στην πρώτη η 

δεύτερη φάση της simplex με την εντολή if (isAtPhaseOne==false) . Αν 

βρισκόμαστε στην δεύτερη φάση, τότε όλες οι τιμές του πίνακα d (πίνακας 

που όλα του τα στοιχεία είναι μηδέν εκτός αυτά που αναφέρονται στις 

artificial μεταβλητές της πρώτης φάσης) γίνονται ίδιες με τις τιμές του πίνακα 

C.Αυτό γιατί ο αλγόριθμος εύρεσης των ΔΧ είναι ο ίδιος και στην πρώτη αλλά 

και στην δεύτερη φάση και το μόνο που αλλάζει είναι ο πίνακας.

Έπειτα εισάγουμε τις τιμές στον πίνακα DX[ ] [ ] . Με ένα εξωτερικό loop 

κάνουμε parsing όλες τις μεταβλητές του μοντέλου μας που το έχουμε ήδη 

φέρει σε κανονική μορφή . Εάν η μεταβλητή είναι μη βασική ,τότε εσωτερικά 

ξεκινά η διαδικασία εύρεσης της μοναδιαίας μετακίνησης της μεταβλητής 

αυτής. Στον πίνακα b_dx[] περνάμε την στήλη της μεταβλητής (τα στοιχεία 

όλων των περιορισμών που αναφέρονται στην μεταβλητή) με την ισότητα 

b_dx[j]=-A[j][i] .( ί είναι η μεταβλητή που είναι μη βασική και j ο αριθμός του 

περιορισμού) . Αυτές οι τιμές περνιούνται με αρνητικό πρόσημο γιατί από 

την στιγμή που επιλέγουμε να βρούμε την μοναδιαία μετακίνηση της 

συγκεκριμένης μη βασικής μεταβλητής, οι τιμές αυτές είναι οι μόνες που 

πολλαπλασιάζονται με μονάδα και βρίσκονται στο αριστερό μέλος των 

εξισώσεων. Προκειμένου να τις πάμε στο δεξί για να λύσουμε το σύστημα τους 

αλλάζουμε πρόσημο. Στην συνέχεια αρχίζουμε να εισάγουμε τιμές στην 

DX[notBasicCounter ][ ].Περνάμε από ένα loop όλες τις μεταβλητές .Εάν η 

μεταβλητή είναι βασική και ο δείκτης της (k) ισούται με τον δείκτη της 

μεταβλητής που υπολογίζουμε την μοναδιαία μετακίνηση (ΐ),τότε η τιμή της
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γίνεται μονάδα με την εντολή DX[notBasicCounter][k]=1.0. Εάν είναι 

οποιαδήποτε άλλη μη βασική τότε η τιμή της γίνεται μηδέν με την εντολή 

DX[notBasicCounter][k]=0.0. Εάν όμως η μεταβλητή μας είναι βασική , τότε 

για να βρούμε την τιμή της μετακίνησης για την μεταβλητή αυτή αθροίζουμε 

τα στοιχείου του πίνακα που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 

δεύτερου μισού του doubleA[ ][ ] και του b_dx[ ].Αυτό γίνεται στο σημείο

tempSum=0;

for (int jl=numberOfConstraints/jl<2*numberOfConstraints/'jl++ ) {

tempSum+=doubleA[basicCounter][jl]*b_dx[jl-nuiribeiOiConstraints];

I
DX [notBasicCou nter] [k] - tempSum;

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για όλες τις μη βασικές μεταβλητές. 

Έτσι στο τέλος στον πίνακα DX βρίσκονται οι μοναδιαίες μετακινήσεις όλων 

των μη βασικών μεταβλητών.

Στην συνέχεια , η μέθοδος ξεκινά να παράγει ένα String (str) το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί ως κείμενο για την simplexTextArea. Στην αρχή εκτυπώνει το 

επόμενο βήμα της πρώτης ή δεύτερης φάσης (ανάλογα με το σε ποια φάση 

βρίσκεται ο αλγόριθμος) . Στην συνέχεια αναφέρει ποιες είναι οι μη βασικές. 

Έπειτα εκτυπώνει το όνομα των μεταβλητών, το αν είναι βασική ή μη η και τις 

τιμές των μεταβλητών στο συγκεκριμένο βήμα του αλγορίθμου. Δίπλα 

εκτυπώνει την τιμή του γινομένου του d με τις τιμές αυτές. Ακριβώς από κάτω 

εκτυπώνει τις μοναδιαίες μετακινήσεις των μη βασικών μεταβλητών. Τέλος 

περνά το str ως κείμενο μέσα στην simplexTextArea μέσω της κλάσης 

append(str).

public void findNextXi()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Σκοπός της είναι να δει εάν έχουμε κάποια λύση στην πρώτη φάση της 

simplex . Στην αρχή εισάγει έναν πίνακα τύπου double , τον dXi [ ] 

διάστασης numberOfNonBasics (ίσης με τον αριθμό των μη βασικών 

μεταβλητών ) και με δύο for loop υπολογίζει τα διανύσματα (d )χ (ΔΧι) και τα 

αποθηκεύει στην περιοχή dXi[i] . Έπειτα, υπολογίζει το ΔΧι με την μικρότερη 

αρνητική μετακίνηση . Μόλις το βρει κρατά την τιμή του (minSum=dXi[i]) 

και τον δείκτη του (minSumIndex=i;). Στην συνέχεια, αποθηκεύουμε την τιμή 

του γινομένου (d) χ (Χΐ) στον double tempsuml.H Xi είναι το διάνυσμα των 

τιμών των μεταβλητών στο συγκεκριμένο βήμα της simplex.
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Εάν το minSum είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός και το tempsuml 

διάφορο μηδέν , τότε το πρόβλημά μας είναι Infeasible γιατί ενώ έχουμε 

φτάσει στην βέλτιστη λύση για την φάση I , δεν καταφέραμε να μηδενίζουμε 

όλες τις artificial μεταβλητές του μοντέλου μας. Η μέθοδος ενημερώνει τον 

χρήστη ότι το πρόβλημα είναι ανέφικτο και απενεργοποιεί το 

simplexButtonNextStep με την εντολή

simplexButtonNextStep.setEnabled(false). Ταυτόχρονα θέτει αλήθεια (true) 

την Boolean μεταβλητή hasProblemReachedSolution . Στην περίπτωση που το 

minSum είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός (minSum>=0.0 , που 

μεταφράζεται ότι το πρόβλημά μας έχει φτάσει στην βέλτιστη λύση του για 

την πρώτη φάση) και το tempSuml ισούται με μηδέν 

(Math.abs(tempsuml)<almostZero) τότε σημαίνει ότι από το μοντέλο μας 

έχουμε καταφέρει να απαλείψουμε όλες τις τεχνητές (artificial) μεταβλητές και 

μπορούμε να προχωρήσουμε στην Φάση 2. Γίνεται στην συνέχεια ένας 

έλεγχος για το αν θα εμφανιστεί κάποιο μήνυμα που μας ειδοποιεί ότι 

συνεχίζουμε στην φάση 2 (μόνο αν έχουμε επιλέξει να λύσουμε το πρόβλημά 

μας βηματικά εμφανίζεται το παράθυρο αυτό) και τίθεται η μεταβλητή 

isAtPhaseOne=false .Εάν το minSum είναι αρνητικό , τότε σημαίνει ότι το 

μοντέλο μας επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση στην πρώτη φάση της simplex. 

Δημιουργείται μια String μεταβλητή (str) που θα δημιουργήσει ένα κείμενο 

για την simplexTextArea . To str αυτό ενημερώνει για το ποια ΔΧ επιφέρει 

την μικρότερη δυνατή βελτίωση . Στην συνέχεια ορίζεται ένας πίνακας String 

για να αποθηκευτούν τα λ . Η διάστασή του είναι το άθροισμα του αριθμού 

των βασικών μεταβλητών, των slack-surplus μεταβλητών και των τεχνητών 

μεταβλητών. Έπειτα γίνεται ένα parsing όλων των στοιχείων του πίνακα 

DX[minSumIndex][i] (το ι μεταβάλλεται ) . Αυτές οι τιμές αποτελούν την 

μοναδιαία μετακίνηση της μη βασικής μεταβλητής που επιφέρει την 

μικρότερη δυνατή βελτίωση . Από τις τιμές αυτές βρίσκουμε ποια μη βασική 

μεταβλητή έχει ως τιμή στον πίνακα αυτό την μονάδα με την εντολή if 

(isBasic[i]==false && DX[minSumIndex][i]==l) και απομονώνουμε τον 

δείκτη της με την μεταβλητή toBecomeBasic=i. Αυτό γιατί αυτή είναι η 

επόμενη μεταβλητή που θα εισέλθει στην βάση . Στην συνέχεια υπολογίζουμε 

ποια ή ποιες από τις τιμές του DX[minSumIndex][i] που αναφέρονται σε 

βασικές μεταβλητές είναι αρνητικές. Αυτές μόνο θα είναι οι παρονομαστές 

στον υπολογισμό του λ=Χι[ί]/- DX[minSumIndex][i] και θα δίνουν λ θετικά ή 

το πολύ μηδέν. Όλοι οι θετικοί παρονομαστές εξαιρούνται . Έπειτα
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υπολογίζεται η μικρότερη τιμή του λ από τον πίνακα calculateLamda[ ]. 

Θέτουμε μία μεγάλη τιμή στην μεταβλητή minSum και στην συνέχεια την 

συγκρίνουμε με το κάθε λ. Αν βρούμε μικρότερο λ από το minSum , τότε το 

τελευταίο παίρνει την τιμή του λ και αποθηκεύεται ο lamdalndex. Έπειτα 

βρίσκουμε την καινούρια λύση με τον κώδικα που παρουσιάζεται κάτω

double lamda=Double.parseDouble(calculateLamda[lamdaIndex]); 

for (inf i=0/-i<numberOfVariables+slackVariablesNumber+numberOf Artificials;i++) | 

XithSolution[i]+=lamda*DX[minSumlndex][i];)

Στην συνέχεια η μέθοδος ενημερώνει το str για το ποιο λ είναι το επόμενο 

και σε ποια μεταβλητή αντιστοιχεί (η μεταβλητή αυτή θα αφήσει την βάση). 

Τέλος μας ενημερώνει ποια μεταβλητή εισέρχεται και ποια φεύγει από την 

βάση και εισάγει το str στην simplexTextArea.

public void findNextXiPhase2()

Η μέθοδος αυτή λύνει την δεύτερη φάση της simplex-Εκτελεί την ίδια 

ακριβώς διαδικασία με την findNextXi μόνο που ελέγχει εάν πρόκειται για 

πρόβλημα μεγιστοποίησης ή ελαχιστοποίησης.

public void firstSimplexStep()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Δουλειά της είναι να αρχικοποιήσει τις τιμές των πινάκων και δημιουργήσει 

ένα αρχικό String string που θα αναφέρει κάποιες πληροφορίες για το 

πρόβλημα . Καλείται από την simplexButtonNextStep_Clicked().

Αρχικά στο string αποθηκεύει πληροφορίες για τον τίτλο του προβλήματος, 

τον αριθμό των μεταβλητών - περιορισμών, αναφέρει το αντικειμενικό 

κριτήριο και την αντικειμενική συνάρτηση. Την αντικειμενική συνάρτηση την 

παίρνει από την μέθοδο getObjectiveFunction() . Στην συνέχεια αποθηκεύεται 

το ποιοι περιορισμοί λαμβάνουν slack και surplus μεταβλητές . Αυτό γίνεται 

με την μέθοδο getConstraintsEqualities() και την εντολή 

string+=getConstraintsEqualities(); Θέτουμε την σημαία isAtPhaseOne=true. 

Η μέθοδος δημιουργεί τους πίνακες Α[ ][ ],b[ ],c[ ],d[ ],simplexTableHeader[ 

],isBasic[ ] και XithSolution[ ] που είναι global και χρησιμοποιούνται από 

περισσότερες συναρτήσεις για την επίλυση της simplex.Δίνει τις κατάλληλες 

διαστάσεις στον κάθε πίνακα ώστε να μην έχει πρόβλημα στην αποθήκευση 

των δεδομένων αλλά ούτε και να κατασπαταλά μνήμη. Στην συνέχεια
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καλείται η συνάρτηση setValuesAtArrays() που θέτει τις αρχικές τιμές στους 

παραπάνω πίνακες. Έπειτα στο string αποθηκεύεται το περιεχόμενο των 

πινάκων με σειρά simplexTableHeader^d^isBasic και XithSolution, με τις 

κατάλληλες τροποποιήσεις και κενά ώστε να παρουσιάζονται με μία 

δομημένη μορφή. Τέλος με την εντολή simplexTextArea.setText(string) 

θέτουμε το αρχικό κείμενο .

public String getConstraintsEqualities()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και επιστρέφει μία τιμή String. 

Καλείται από την firstSimplexStepQ και χρησιμοποιείται για να εισάγει στο 

string της firstSimplexStep() τις πληροφορίες σχετικά με τις slack - surplus 

μεταβλητές που πρέπει να εισαχθούν στο μοντέλο. Αρχικά μηδενίζουμε την 

global μεταβλητή slackVariablesNumber=0 . Αυτή θα περιέχει τον αριθμό των 

slack και surplus μεταβλητών που θα εισαχθούν στο μοντέλο προκειμένου να 

έρθει σε κανονική μορφή. Στην συνέχεια με ένα for loop κάνουμε parsing όλα 

τα κελιά της προτελευταίας στήλης πλην των 2 πρώτων γραμμών προκειμένου 

να ανιχνεύσουμε ανισότητες με τον παρακάτω κώδικα:

for (int i=2/i<problemTableRows-l;i++) (

String ceUValue=problemTable.getValueAt(i,problemTableCol&-2).toStringO

Εάν η τιμή cellValue είναι "<=" ή "<" (if (cellValue=="<=" | | 

cellValue=="<")) τότε στο string της getConstraintsEqualities() αποθηκεύεται 

μία πρόταση που λέει ότι η φορά ανίσωσης είναι τέτοια που απαιτείται slack 

μεταβλητή. Ταυτόχρονα αυξάνεται κατά 1 η τιμή της slackVariablesNumber. 

Το ίδιο συμβαίνει και στην αντίθετη περίπτωση μόνο που η πρόταση λέει ότι 

απαιτείται surplus μεταβλητή. Στο τέλος επιστρέφεται το string με τις 

πληροφορίες.

public String getObjectiveFunction()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και επιστρέφει μία τιμή String. 

Στην αρχή ορίζεται το String string που θα επιστρέφει. Στην συνέχεια 

διαβάζονται μία οι τιμές των κελιών του πίνακα problemTable που 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ,από την πρώτη μέχρι και την τρίτη από το 

τέλος στήλη. Η κάθε τιμή αποθηκεύεται σε μορφή String στην μεταβλητή 

cellValue.E0v η τιμή στο κελί είναι κενή , τότε με το try - catch block το
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συμβάν ανιχνεύεται και θέτουμε την τιμή του cellValue="0.0". Στην συνέχεια 

ελέγχουμε εάν η τιμή του cellValue είναι θετική ή αρνητική , εισάγουμε το 

αντίστοιχο πρόσημο και ενημερώνουμε το string της 

getObjectiveFunction().Τέλος επιστρέφουμε την τιμή του string αυτού.

public void helpButtonSpecification_Clicked()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Καλείται κάθε φορά που ο χρήστης κάνει κλικ στο helpButtonSpecification 

του αρχικού panel που αναφέρεται στην αλλαγή γλώσσας και σκοπό έχει να 

αλλάξει τις ρυθμίσεις γλώσσας στην εφαρμογή μας.

Μόλις κληθεί, η μέθοδος ελέγχει μέσω ενός if την global boolean 

μεταβλητή isLanguageEnglish. Εάν αυτή έχει τιμή ψέματα (false) τότε θέτουμε 

την τιμή της true και στην εικόνα του helpButtonSpecification εισάγουμε την 

Ελληνική σημαία με την εντολή helpButtonSpecification.setlcon(greekFlag). 

Στην συνέχεια θέτουμε όλες τις τιμές του global String πίνακα 

stringArray=ukArray. Ο ukArray περιέχει όλα τα πιθανά μηνύματα που θα 

εμφανιστούν στο πρόγραμμα στα Αγγλικά. Στην συνέχεια θέτουμε όλα τα 

στοιχεία που έχουν να κάνουν με κάποιο μήνυμα των GUI του πρώτου tab 

strip στην αγγλική γλώσσα . Τα gui components που αναφερόμαστε είναι 

mainTabbedPane.setTitleAt^stringArraylO]), welcomeLabel,

problemTitleLabel, problemTitleTextField, numberOfVariablesLabel, 

numberOfV ariablesT extField, numberOfSpecificationsLabel,

numberOfSpecificationsTextField, minmaxLabel, minmaxComboBox, 

okButtonSpecification, clearButtonSpecification και helpButtonSpecification. 

Με την μέθοδο setText() μεταβάλλουμε το κείμενο που εμφανίζεται σε αυτά 

ενώ με την μέθοδο setToolTipText() μεταβάλλουμε το κείμενο που 

εμφανίζεται ως συμβουλή εάν αφήσουμε τον cursor για λίγη ώρα επάνω από 

το component.

Ακριβώς η ίδια διαδικασία συμβαίνει εάν η isLanguageEnglish=true. Τότε 

την θέτουμε false και ο πίνακας stringArray λαμβάνει τις τιμές του 

hellenicArray και τα gui components υφίστανται τις ίδιες αλλαγές όπως 

περιγράφτηκαν παραπάνω.

55



public void init()

Η μέθοδος αυτή αποτελεί μία από τις τρεις βασικές μεθόδους ενός Java 

Applet-Καλείται μία φορά από τον applet Container (τον web browser που 

θα εμπεριέχει το applet) και αρχικοποιεί το applet-Βασική χρησιμότητα είναι 

να αρχικοποιεί GUI εξαρτήματα, να φορτώνει διάφορους ήχους ,εικόνες και 

να δημιουργεί threads (για multithreading εφαρμογές).

Στην περίπτωσή μας , η μέθοδος αρχικά καλεί την συνάρτηση 

initializeArrays() που αρχικοποιεί τους πίνακες στους οποίους είναι 

αποθηκευμένα όλα τα strings της εφαρμογής. Στην συνέχεια ορίζει τον 

container στον οποίο θα εισαχθούν όλα τα GUI εξαρτήματα με την εντολή 

container=getContentPane() .Έπειτα θέτει τον layout manager για τα 

εξαρτήματα με την εντολή container.setLayout(new

BorderLayout()).Συνεχίζει, ορίζοντας το mainTabbedPane =new

JTabbedPane(). Αυτό αποτελεί το εξάρτημα για τα tab strips της εφαρμογής 

μας. Αμέσως μετά αρχικοποιεί το mainSpecificationPanel και καλεί την 

μέθοδο createmainSpecificationPanelQ και ορίζει το πρώτο tab strip (που 

χρησιμοποιείται για να εισάγουμε τις αρχικές παραμέτρους του προβλήματος 

μας) με την εντολή

mainTabbedPane.addTab(stringArray[0],null,mainSpecificationPanel,stringArray[0]);

Στο πρώτο tab strip λοιπόν, εισάγεται ο τίτλος stringArray[0] (αρχικοποίηση 

του προβλήματος) και το mainSpecificationPanel με όλα τα GUI εξαρτήματά 

του φυσικά. Επίσης γίνεται αρχικοποίηση (instantiation) των 

mainMatrixPanel=new JPanel() και mainSimplexPanel=new JPanel(). Τέλος 

στον container εισάγεται το mainTabbedPane με την εντολή 

container.add(mainTabbedPane). Για να εμφανιστεί ένα GUI component στο 

applet, θα πρέπει να εισαχθεί μέσα σε έναν container ή σε κάποιο άλλο 

component που θα εισαχθεί σε container.

public void initializeArrays()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Χρησιμοποιείται από την init() για να αρχικοποιήσει την γλώσσα των strings 

της εφαρμογής. Μόλις κληθεί αρχικοποιεί τους δύο global πίνακες 

hellenicArray=new Stringfl50] και ukArray=new String[150]. Στην συνέχεια 

περιέχει όλες τις τιμές που θα πρέπει να πάρουν τα πεδία του πίνακα. Οι τιμές 

αυτές αποτελούν ότι φράση απεικονίζεται στο applet μας σε οποιοδήποτε
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σημείου του. Στο τέλος εξισώνει τον stringArray με τον hellenicArray, 

δίνοντάς μας να καταλάβουμε ότι η αρχική γλώσσα είναι η Ελληνική.

public void okButtonSpecification_Clicked()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Καλείται κάθε φορά που γίνεται κλικ από το χρήστη στο

okButtonSpecification,noo ανήκει στο πρώτο tab strip.Αρχικά ελέγχεται με 

ένα if ,εάν οι τιμές στα πεδία numberOfVariablesTextField και 

numberOfSpecificationsTextField είναι αριθμοί . Αυτό γίνεται με το να 

πάρουμε το κείμενο των πεδίων με την μέθοδο getText() και στην συνέχεια να 

ελέγξουμε εάν το κείμενο αυτό είναι ακέραιος μη μηδενικός αριθμός μέσω της 

checklfStringlsInteger. Εάν η μία εκ των δύο checklfStringlsInteger 

επιστρέψει ψέματα (false) τότε ο χρήστης ενημερώνεται να προσέξει την τιμή 

στο αντίστοιχο πεδίο. Εάν επιστρέψει αλήθεια (true) τότε οι τιμές των δύο 

πεδίων μετατρέπονται σε ακέραιους αριθμούς με την μέθοδο

parselnteger(string) της κλάσης Integer που δέχεται ως όρισμα ένα string και 

επιστρέφει έναν ακέραιο (αν φυσικά γίνεται η μετατροπή αυτή).Οι τιμές των 

ακέραιων αποθηκεύονται στις global integer μεταβλητές numberOfVariables 

και numberOfConstraints. Έπειτα, ελέγχεται εάν κάποιος εκ των δύο 

ακέραιων αριθμών που εισήγαγε ο χρήστης είναι αρνητικός. Αν ισχύει αυτό 

τότε ο χρήστης ενημερώνεται να ελέγξει την αντίστοιχη τιμή.

Εάν τελικά ο αριθμός είναι φυσικός και διάφορος του μηδενός , τότε η 

μέθοδος καλεί την συνάρτηση createmainMatrixPanel() και εισάγει το δεύτερο

tab Strip με την εντολή irainTabbedPane.addTab(sbrTngAiray[l],null,irainMatrixPanel,stringArTay[l]) 

.Έπειτα απενεργοποιεί το πρώτο tab strip με την εντολή

mainTabbedPane.setEnabledAt(0,false) και επιλέγει αυτόματα το δεύτερο tab 

strip με την εντολή mainTabbedPane.setSelectedlndex(l). Τέλος καλεί την 

μέθοδο του applet repaint().

public void paint(Graphics g)

Η μέθοδος αυτή αποτελεί μία από τις τρεις βασικές μεθόδους ενός java 

Applet . Καλείται αμέσως αφού η μέθοδος init() έχει ολοκληρωθεί και η 

μέθοδος start() έχει ξεκινήσει. Επίσης καλείται κάθε φορά που το applet μας 

χρειάζεται επανασχεδίαση. Για παράδειγμα αν ο χρήστης καλύψει το applet 

με ένα άλλο παράθυρο, μόλις στην συνέχεια το ξεσκεπάσει , το applet θα
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πρέπει να επανασχεδιαστεί. Τυπικές ενέργειες που μπορούν να γίνουν εδώ 

είναι να σχεδιαστούν με το αντικείμενο Graphics g τα διάφορα στοιχεία που 

χρειάζονται σχεδίαση. Αυτά είναι και τα GUI εξαρτήματα. Έτσι με την μέθοδο 

paint της super τα εξαρτήματα εμφανίζονται στο applet μας με την εντολή 

super.paint(g) .

public String printOptimalSolution()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και επιστρέφει μία τιμή 

String.Καλείται από την findNextXiPhase2() όταν το πρόβλημα έχει φτάσει σε 

εφικτή λύση και επιστρέφει την λύση αυτή σε String.Στο String str 

αποθηκεύονται αρχικά τα ονόματα των μεταβλητών και ακριβώς από κάτω η 

τιμή που έχει η κάθε μεταβλητή στην βέλτιστη λύση. Τέλος αποθηκεύεται η 

τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης και το str επιστρέφεται.

public void problemSolveButton_Clicked()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Καλείται κάθε φορά που ο χρήστης κάνει κλικ στο problemSolveButton του 

mainMatrixPanel. Εκτελεί αρκετές λειτουργίες που θα τις αναλύσουμε 

παρακάτω.

Αρχικά ελέγχει εάν η checkproblemTableEntries() φέρνει τιμή αλήθεια 

(true) ή ψέματα (false). Η checkproblemTableEntries() ελέγχει τα στοιχεία του 

πίνακα (εάν είναι αριθμητικά ή μη και αν όλες οι μεταβλητές και οι 

περιορισμοί χρησιμοποιούνται). Αν επιστρέφει ψέματα , ο χρήστης 

ενημερώνεται το πρόβλημα στον πίνακα και η διαδικασία δεν συνεχίζεται.

Αν επιστρέφει αλήθεια τότε συνεχίζει και ελέγχει να δει εάν ο χρήστης έχει 

επιλέξει ένα εκ των δύο radio buttons για απευθείας ή βηματική επίλυση του 

προβλήματος. Αν επιστρέφει αλήθεια (true) τότε συνεχίζεται η διαδικασία 

διαφορετικά ο χρήστης ενημερώνεται κατάλληλα.

Έπειτα γίνεται ένας έλεγχος για το εάν έχουμε δημιουργήσει το τρίτο tab 

strip που θα χρησιμοποιήσουμε για την επίλυση της simplex. Αν δεν έχει 

δημιουργηθεί, τότε καλείται η createmainSimplexPanel() που δημιουργεί το 

simplexPanel και το τρίτο tab strip. Στην συνέχεια ελέγχει αν το πρόβλημα θα 

λυθεί βηματικά (if (problemSolveInSteps.isSelected()==true)) ή απευθείας (if 

(problemSolveInSteps.isSelected()==true)). Αν λυθεί βηματικά τότε
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ενεργοποιεί το simplexButtonStartAgain με την

simplexButtonStartAgain.setEnabled(true) και καλεί την firstSimplexStep(). 

Αν λυθεί απευθείας , απενεργοποιεί το κουμπί simplexButtonStartAgain με 

την simplexButtonStartAgain.setEnabled(false), θέτει την σημαία 

hasProblemReachedSolution=false και καλεί την συνάρτηση 

solveSimplexProblem AtOnce().

Στην περίπτωση που τα tab strips είναι διαφορετικά από 2 (δηλαδή 3) 

ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία, απλά δεν αρχικοποιείται το 

mainSimplexPanel αφού αυτό έχει γίνει την πρώτη φορά.

public void problemTableSetInitialValues()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Καλείται από την createMainMatrixPanel και χρησιμοποιείται για να θέσει 

αρχικές τιμές στα κελιά του flex grid simplexTable. Αυτό που κάνει είναι να 

θέσει τον κενό χαρακτήρα String "" σε όλα τα κελιά της αντικειμενικής 

συνάρτησης και των συντελεστών του αριστερού και δεξιού μέρους των 

περιορισμών. Ο κενός χαρακτήρας είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της 

ορθότητας των τιμών στην συνέχεια.

public void setArtificialVariables()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Σκοπός της είναι να βρει όλες τις τεχνητές μεταβλητές που χρειάζονται στο 

εκάστοτε μοντέλο και να τις θέσει στον global πίνακα A , καθώς και να θέσει 

τις αρχικές τιμές στον πίνακα isBasicf ] . Καλείται από την μέθοδο 

setValuesAtArrays()

Αρχικά ορίζουμε τις δύο Boolean μεταβλητές isSumZero=false και 

kRowHasBasicVariable= false.Θέτουμε την global μεταβλητή

numberOfArtificials=0. Αρχίζουμε να ελέγχουμε τον κάθε περιορισμό 

ξεχωριστά με το loop for (int k=0;k<numbeiOfConstraints;k++). Θέτουμε την τιμή 

kRowHasBasicVariable=false. Αρχίζουμε έπειτα να ελέγχουμε όλες τις στήλες 

του περιορισμού με το loop

for (int i=numberOfVariables;i<numberOfVariables+slackVariablesNumber /-i++) (

Έπειτα ελέγχουμε να δούμε εάν η μεταβλητή είναι βασική και εάν το στοιχείο 

που ελέγχουμε είναι μη μηδενικό με το if (isBasic[i]==false && Math.abs(A[k][i])>almostZero).
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Στην συνέχεια ελέγχουμε το άθροισμα των υπολοίπων στοιχείων της στήλης 

με τον κώδικα:
isSumZero=true;//Setting the sum to zero 

for (int j=0/j<numberOfConstraints,'j++) (

if (k!=j) {//if k is not the same as j

if (Math.abs(A[j][i])>almostZero) ( 

isSumZero=false;

1//end if (k!=j)

)//end for (j=0,j<numberOfConstraints,j++)

Αν έστω και ένα είναι διάφορο του μηδενός, τότε η σημαία isSumZero 

γίνεται ψέματα (false) . Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ανήκει στην ανεξάρτητη 

διανυσματική βάση και θα γίνει μη βασική για το πρώτο βήμα της simplex. 

Αυτό γίνεται με τον έλεγχο if (isSumZero==faise) {isBasic[i]=faise;).Av όμως είναι αλήθεια, 

τότε η στήλη αυτή αποτελεί υποψήφιο βασικό διάνυσμα και θα προστεθεί 

στην βάση. Δεν θα πρέπει όμως ο αριθμός των τεχνητών μεταβλητών να γίνει 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των περιορισμών. Έτσι με τον παρακάτω κώδικα 

ελέγχεται εάν το στοιχείο της συγκεκριμένης στήλης και περιορισμού είναι 

θετικό (γιατί μόνο θετικές τιμές μπορούν να γίνουν βάση).

if (isSumZero==true && numberOfArtificials<=numberOfConstraints) | 

if((b[k]>0&& A[k][i]*b[k]X)) | | (b[k]==0 && A[k][i]X))) { 

if (kRowHasBasicVariable==false) (

kRowHasBasicVariable=true;

isBasic[i]=true';

)//end if (kRowHasBasicVariable==false)

)//end if ((b[i]>0 && A[k][i]*b[i]>0) | | b[i]==0)

)//end of if (isSumZero=true)

Αν ισχύουν όλα τα if τότε η γραμμή i έχει βασική μεταβλητή . Θέτουμε 

isBasic[i]=true και kRowHasBasicVariable=true.

Αν τελικά δεν βρούμε βασική μεταβλητή στον συγκεκριμένο περιορισμό, τότε 

δημιουργούμε μία τεχνητή μεταβλητή. Αυξάνουμε την global μεταβλητή 

numberOfArtificials κατά 1 και θέτουμε βασική την μεταβλητή

isBasic[(numberOfVariables+slackVariablesNumber-l)+numbeiOfArtificia]s]=true

Αυτό γιατί η τεχνητή μεταβλητή θα λάβει την θέση αριθμός 

μεταβλητών+αριθμός περιορισμών+αριθμός τεχνητών μεταβλητών στο 

μοντέλο μας. Το -1 στην παραπάνω εντολή εισάγεται γιατί οι πίνακες 

ξεκινούν με δείκτη μηδέν. Ονομάζουμε την μεταβλητή κατάλληλα στον 

simplexTableHeader και θέτουμε τιμή 1 στον πίνακα d , στην θέση αυτή.
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Τέλος θέτουμε στον πίνακα Α σε όλα τα στοιχεία στην συγκεκριμένη στήλη 0 

εκτός από την γραμμή (περιορισμό) που αναφερόμαστε που θέτουμε το 

στοιχείο 1.

Αυτό γίνεται μέχρι να βρεθούν τόσες artificials , ώστε μαζί με το άθροισμα 

των slack μεταβλητών να μας δίνουν τον αριθμό των περιορισμών.

public void setLeftHandSideCoefficients()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Σκοπός της είναι να θέσει στον global πίνακα A [ ] [ ] τις τιμές των 

συντελεστών του αριστερού μέρους όλων των περιορισμών του μοντέλου μας. 

Ελέγχει με δύο διαδοχικά for όλες τις τιμές του πίνακα που βρίσκονται στην 

περιοχή στηλών [2, problemTableRows-1) και γραμμών [1, 

problemTableCols-2). Εάν υπάρχει κάποιο κενό κελί τότε θέτει στον πίνακα A 

την τιμή μηδέν γι αυτό , διαφορετικά θέτει την τιμή του αριθμού που το 

αντιστοιχεί από τον πίνακα problemTable.Καλείται από την μέθοδο 

setValuesAtArrays()

public void setRightHandSideCoefficients()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Σκοπός της είναι να θέσει στον global πίνακα A [ ] [ ] τις τιμές των 

συντελεστών του δεξιού μέρους όλων των περιορισμών του μοντέλου μας. Η 

λογική είναι ακριβώς η ίδια με την setLeftHandSideCoefficients() απλά 

χρησιμοποιείται ένα for και διαβάζονται οι τιμές των γραμμών 

[2,problemTableCols-l) της τελευταίας στήλης του πίνακα.

public void setSlackVariables()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Καλείται από την μέθοδο setValuesAtArrays() και σκοπός της είναι να εισάγει 

τις slack μεταβλητές στον πίνακα A [ ] [ ].Η μέθοδος διαβάζει την φορά 

ανίσωσης του περιορισμού και ανάλογα με το αν είναι ">=,>” ή "<=,<" θέτει 

τιμή 1 ή -1 στην κατάλληλη γραμμή και στήλη του Α.
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public void setValuesAtArrayc()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Σκοπός της είναι να θέσει στον global πίνακα c [ ] τις τιμές των συντελεστών 

της αντικειμενικής συνάρτησης. Μέσα σε ένα try-catch exception block περνά 

ως όρισμα στην Double.parseDouble() την κάθε τιμή του κελιού 

problemTable.getVaIueAt(0,j) με j να ανήκει στο [1, problemTableCols-2) και 

με την μέθοδο toString() την μετατρέπει σε String. Εάν η ανάγνωση γίνει 

κανονικά τότε η τιμή του κελιού είναι double αριθμός εκφρασμένος σε string 

και η τιμή του περνιέται κανονικά στον πίνακα A . Εάν όμως έχουμε catch 

ενός exception της Double.parseDouble , τότε σημαίνει ότι το κελί του 

problemTable είναι άδειο , οπότε εισάγουμε στον πίνακα c[j-l] την τιμή 0.0. 

Καλείται από την μέθοδο setValuesAtArrays().

public void setValuesAtArrays()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή. 

Καλείται από την μέθοδο firstSimplexStep() και σκοπός της είναι να θέσει τις 

κατάλληλες αρχικές τιμές στους global πίνακες Α[] [],b[],c[],d[], isBasic[ 

] και XithSolution[ ] .Αυτό επιτυγχάνεται με το να κληθούν διαδοχικά οι 

setValuesAtArraycO^etSlackVariablesO^etRightHandSideCoefficientsO 

setArtificialVariables και setValuesAtXithSolutionQ.

public void setValuesAtXithSolution()

Η μέθοδος αυτή δεν δέχεται κανένα όρισμα και δεν επιστρέφει καμία τιμή 

. Καλείται από την μέθοδο firstSimplexStep() και σκοπός της είναι να θέσει 

την αρχική λύση Χο για το πρώτο βήμα της Simplex . Στην ουσία διαβάζει το 

ποιες είναι οι βασικές μεταβλητές και θέτει στον πίνακα XithSolution 

διαδοχικά τις τιμές του b[ ] για κάθε βασική μεταβλητή που βρίσκει. Όλες οι 

μη βασικές λαμβάνουν τιμή μηδέν.

public void simplexButtonNextStep_Clicked()

Η μέθοδος αυτή δεν επιστρέφει καμία τιμή και δεν δέχεται κανένα όρισμα. 

Καλείται κάθε φορά που το κουμπί simplexButtonNextStep πιέζεται από τον 

χρήστη και χρησιμοποιείται στο να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της 

simplex. Η μέθοδος ελέγχει εάν είμαστε στην πρώτη φάση με την εντολή if

62



(isAtPhaseOne==true) και στην συνέχεια εάν αυτό είναι αλήθεια καλεί την 

findDXs().Av είμαστε ακόμα στο πρώτο στάδιο μετά την findDXs(), τότε καλεί 

την findNextXi()/διαφopετικά καλεί την findNextXiPhase2(). Αν η σημαία 

isAtPhaseOne==false τότε καλούνται διαδοχικά οι findDXs() και 

findNextXiPhase2().

public void simplexButtonRetumToProblemTable_Clicked()

Η μέθοδος αυτή δεν επιστρέφει καμία τιμή και δεν δέχεται κανένα όρισμα. 

Καλείται κάθε φορά που το κουμπί simplexButtonReturnToProblemTable και 

σκοπός της είναι να μας επιστρέψει στον πίνακα εισαγωγής δεδομένων από 

το τρίτο tab strip που είναι η επίλυση της simplex.Η μέθοδος θέτει την 

μεταβλητή isFirstSimplexStep=true, το κείμενο της simplexTextArea κενό, 

ενεργοποιεί το βΐπιρΙθχΒπάοηΝθχ^ερ,ενεργοποιεί το δεύτερο tab strip 

(mainTabbedPane.setEnabledAt(l,true);) και απενεργοποιεί το δεύτερο 

(Γη3ΪηΤ3ύΒθάΡ3ηε.8θΐΕη3ύ1θάΑ^2,ί3ΐ5θ);).Τέλος θέτει αυτόματα επιλεγμένο το 

δεύτερο tab strip (mainTabbedPane.setSelectedlndex(l)).

public void simplexButtonStartAgain_Clicked()

Η μέθοδος αυτή δεν επιστρέφει καμία τιμή και δεν δέχεται κανένα όρισμα. 

Καλείται κάθε φορά που ο χρήστης πιέζει το κουμπί simplexButtonStartAgain 

και σκοπός της είναι να μηδενίσει κάποιες παραμέτρους προκειμένου να 

ξεκινήσει η επίλυση της simplex από την αρχή. Τίθεται το κείμενο της 

simplexTextArea σε κενό (simplexTextArea.setText("")), ενεργοποιείται το 

simplexButtonNextStep με την εντολή

simplexButtonNextStep.setEnabled(true) και καλείται η

firstSimplexStep().Τέλος η global Boolean μεταβλητή isFirstSimplexStep 

γίνεται false.

public void solveSimplexProblemAtOnce()

Η μέθοδος αυτή δεν επιστρέφει καμία τιμή και δεν δέχεται κανένα όρισμα. 

Καλείται από την μέθοδο problemSolveButton_Clicked() και στην ουσία 

επιλύει το πρόβλημα απευθείας και όχι βηματικά. Καλεί την 

firstSimplexStep(),Ka0ap^i την περιοχή κειμένου της simplexTextArea και 

θέτει isFirstSimplexStep=false. Στην συνέχεια όσο η global Boolean μεταβλητή
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hasProblemReachedSolution είναι ψέματα (false) συνεχίζει να καλεί την 

simplexButtonN extStep_Clicked ().

public void start()

Η μέθοδος αρτή αποτελεί μία από τις τρεις βασικές μεθόδους ενός Java 

Applet.Καλείται αμέσως μετά την init() και αρχικοποιεί κάποια στοιχεία του 

applet. Επίσης καλείται κάθε φορά που η σελίδα του applet επισκέπτεται 

ξανά. Στην περίπτωσή μας είναι κενή. Δεν χρειάζεται να την 

χρησιμοποιήσουμε πουθενά.

public String trimDoubleNumber(String dbl)

Η μέθοδος αυτή δέχεται ένα όρισμα τύπου String (το dbl) και επιστρέφει 

μία τιμή τύπου String ,την dbl. Αρχικά , εάν η μεταβλητή είναι μικρότερη από 

0.0000001 επιστρέφει τιμή μηδέν. Διαφορετικά ψάχνει να βρει το κόμμα (.) 

και μετρά τα τέσσερα πρώτα ψηφία μετά από αυτό. Τελικά επιστρέφει τον 

αριθμό με τα πρώτα τέσσερα δεκαδικά του ψηφία σε μορφή str.

public String trueOrFalse(boolean bool)

Η μέθοδος αυτή δέχεται ως όρισμα μία boolean μεταβλητή , την bool και 

επιστρέφει μία String μεταβλητή. Χρησιμοποιείται για να εμφανίζονται οι 

τιμές του πίνακα isBasic[i] ως ΝΑΙ και ΟΧΙ αντί για true ή false. Γίνεται ένας 

απλός έλεγχος .Αν η τιμή isBasic[i] που περνιέται για όρισμα bool είναι 

αλήθεια επιστρέφεται η τιμή ΝΑΙ return string Array [77] (),διαφορετικά 

επιστρέφεται η τιμή ΟΧΙ (return stringArray[78]).Χρησιμοποιείται από την 

μέθοδο firstSimplexStep.
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Κεφαλαίο 4

4.1 - Συμπεράσματα.

Το εκπαιδευτικό εργαλείο Άριστον αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την εκπαίδευση των φοιτητών μέσω του 

παγκόσμιου ιστού, αναφορικά με το θέμα του γραμμικού προγραμματισμού 

και της simplex.

Το γεγονός ότι ο φοιτητής μπορεί μέσα από μία ιστοσελίδα και με την 

χρήση ενός φυλλομετρητή (web browser) να παρακολουθήσει αναλυτικά την 

επίλυση της simplex δύο φάσεων, δίνει ουσιαστικά την δυνατότητα να 

εκπαιδευτεί καλύτερα και αποτελεσματικότερα. Μπορεί να εισάγει 

διαφορετικά δεδομένα για ένα τεράστιο πλήθος προβλημάτων, να 

παρακολουθεί αναλυτικά το κάθε βήμα του αλγορύθμου της simplex δύο 

φάσεων, οποτεδήποτε και όσο αυτός κρίνει απαραίτητο. Αυτό αποτελεί 

ασύγκριτο πλεονέκτημα σχετικά με τον κλασσικό τρόπο διδασκαλίας (κάποια 

στατικά παραδείγματα που δίνονται για μελέτη σε φωτοτυπίες).

Η υλοποίηση ενός τέτοιου εργαλείου αποτελεί μία αρκετά μεγάλη 

προγραμματιστική πρόκληση. Πρέπει να σχεδιάσει κανείς από την αρχή το 

γραφικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού εργαλείου, έτσι ώστε να είναι λιτό και 

κατανοητό, προκειμένου ο φοιτητής-φοιτήτρια να μη συναντήσει δυσκολίες 

στην χρήση του. Θα πρέπει ο τρόπος εισαγωγής δεδομένων να είναι απλός 

και ο έλεγχος των στοιχείων εισαγωγής του μοντέλου σχολαστικός, 

προκειμένου να αποτραπεί μία εσφαλμένη εισαγωγή στοιχείων που θα 

προκαλούσαν σφάλμα στην εφαρμογή. Επίσης θα πρέπει το εκπαιδευτικό 

εργαλείο να έχει σαφή μηνύματα αναφορικά με τα σφάλματα και την επίλυση 

του αλογρίθμου της simplex, προκειμένου να κάνει τον φοιτητή-φοιτήτρια να 

κατανοήσει καλύτερα τις έννοιες και την επίλυση του προβλήματος. Η Java 

αναφορικά με τα παραπάνω στοιχεία βοήθησε πάρα πολύ μιας και προσφέρει 

ένα άριστο διαδραστικό περιβάλλον (Graphical User Interface) και έχει 

συναρτήσεις που βοηθούν στον έλεγχο των εσφαλμένων στοιχείων σε κάποια 

τιμή ενός κελιού ή μίας περιοχής κειμένου.
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H Java δυσκόλεψε το έργο της επίλυσης του αλγορίθμου της simplex 

δύο φάσεων αναφορικά με τους υπολογισμούς. Στο παράρτημα Π1 εξηγείται 

αναλυτικά το πρόβλημα αποκοπής που παρουσιάζουν οι δεκαδικοί αριθμοί 

Double. Όσες περισσότερες επαναλήψεις πραγματοποιούμε με τον 

αγλόριθμο, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε να αλλοιώσουμε τα τελικά 

αποτελέσματα με σφάλματα αποκοπής. Επίσης δυσκολία συναντήθηκε και 

κατά την σύγκριση αριθμών Double για ισότητα. Το πως αντιμετωπίστηκε το 

πρόβλημα αυτό εξηγείται στο ίδιο παράρτημα με τα σφάλματα αποκοπής.

Βασικό μειονέκτημα του εκπαιδευτικού εργαλείου αποτελεί το γεγονός 

οτι δεν περιλαμβάνει γραφική λύση του προβλήματος. Ένα διδιάστστο σχήμα 

είναι σίγουρα πιό κατανοητό από ένα σύνολο πινάκων και αριθμών που 

χρησιμοποιείται από το Άριστον για την εξήγηση της επίλυσης του 

αλογρύθμου. Ένα εργαλείο με τέτοια δυνατότητα, σίγουρα θα κέρδιζε τις 

εντυπώσεις και θα βοηθούσε ακόμη περισσότερο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αναφορικά με τα προβλήματα του γραμμικού προγραμματισμού.

Μια καλή αρχή είναι το ήμισι του παντός. Ξεκινώντας με αυτό το 

μικρό εκπαιδευτικό εργαλείο, μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάπτυξη μίας 

ιστοσελίδας αναφορικά με προβλήματα επιχειρησιακής έρευνας. Γραμμικός 

προγραμματισμός, προβλήματα δικτύων, ουρές αναμονής, μη γραμμικά 

προβλήματα και άλλα, αποτελούν ιδέες για την δημιουργία ενός δικτυακού 

τόπου όπου ο κάθε φοιτητής - φοιτήτρια θα μπορεί να εκπαιδεύεται είτε στο 

εργαστήριο στην ώρα του μαθήματος, είτε στο σπίτι του, στο πιό 

απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας μέσω του ηλεκτρονικού του υπολογιστή.

Η ηλεκτρονική εποχή του διαδικτύου μας λύνει τα χέρια. Το ανοικτό 

πανεπιστήμιο μπορεί να αποκτήσει τέτοια εργαλεία για να εκπαιδεύει τους 

φοιτητές του ή ακόμη και έναν τόπο όπου όλοι θα μπορούν να παραδίδουν 

εργασίες, να βλέπουν αποτελέσματα ή και να δίνουν εξετάσεις μέσω του 

διαδικτύου. Βασική προϋπόθεση είναι η κινητήρια δύναμη να είναι η 

φαντασία και η όρεξη για δουλειά.
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Αναφορές - References
WEB References

http://www.w3schools.com

Πολύ καλό site για εκμάθηση web programming.

http://www.jguru.com

Τα πάντα για την Java. Διαπραγματεύεται δύσκολα θέματα.

http://java.sun.com

Το κεντρικό site της sun για την Java.

http://www2.gol.com/users/tame/swing/examples/SwingExamples.html

http://javaalmanac.com/egs/

http://examples.oreillv.com/iswing2/code/

Κάποια καλά παραδείγματα για java swing και GUI.

http://mindprod.eom/jgloss/floatingpoint.html#FLOATlNGPQINT

Αναλυτική εξήγηση του προβλήματος με τους double αριθμούς και τα 

συσσωρευτικά σφάλματα που γίνονται.

httpv/people.hofstra.edu/facuItv/Stefan Waner/RealWorld/simplex.html 

Η ιστοσελίδα του Simplex Method Tool.

http77cgm.cs.mcgill.ca/~beezer/cs601/main.htm 

Η ιστοσελίδα του Linear Programming and pivoting in 2 dimensions.

http77riot.ieor.berkeley.edu/riot/Applications/SimplexDemo/Simplex.html 

Η ιστοσελίδα του LP SOLVER.
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http://www-fp.mts.anl.gov/otc/Cuide/CaseStudies/simplex/applel/ 

SimplexT ool.html

Η ιστοσελίδα του Simplex Java Applet
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Π1 - Αριθμοί κινητής οποδιαστολής και πιθανά προβλήματα 

στην Java.
Με τον όρο αριθμός κινητής οποδιαστολής αναφερόμαστε γενικά στον 

κώδικα ποο γράφεται για τους αριθμούς double και float. Κάθε άνθρωπος 

που αντιμετωπίζει την αριθμητική των αριθμών κινητής υποδιαστολής 

βρίσκεται προ εκπλήξεων. Η συμπεριφορά των αριθμών κινητής 

υποδιαστολής της Java είναι πολύ καλύτερη από αυτή παλαιότερων 

εφαρμογών, ωστόσο παρουσιάζει προβλήματα. Πολλοί ειδικοί προτείνουν 

την αποφυγή χρήσης αριθμών κινητής υποδιαστολής προβάλλοντας το 

επιχείρημα ότι οι ακέραιοι προσφέρουν το πλεονέκτημα της ταχύτητας. 

Μεταξύ άλλων, επισημαίνουν τα παρακάτω:

1. Ας θεωρήσουμε ότι οι float και οι double αριθμοί αντιπροσωπεύουν 

φυσικά μεγέθη. Κανείς δε θα διαμαρτύρονταν αν ο επιπλοποιός τους 

παρέδιδε ένα γραφείο μήκους 6,000000000001 μέτρων. Αναλόγως, δε 

θα έπρεπε να ενοχλείται κανείς από τα αναπόφευκτα μικρά λάθη στα 

αριθμητικά αποτελέσματα που προκύπτουν με αριθμούς κινητής 

υποδιαστολής.

2. Η μονάδα αριθμών κινητής υποδιαστολής του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή λειτουργεί εσωτερικά με βάση το δυαδικό σύστημα. Το 

δεκαδικό κλάσμα 0,1 δεν μπορεί να μετατραπεί με ακρίβεια στο 

δυαδικό σύστημα και αντιπροσωπεύεται από έναν περιοδικό αριθμό 

της μορφής 0,00011001100110..., όπως το κλάσμα 1/3 

αντιπροσωπεύεται από τον επίσης περιοδικό αριθμό 0,33333... στο 

δεκαδικό σύστημα. Όπως λοιπόν, αν στο δεκαδικό προσθέσουμε το 

0,33333... στο 0,66666 θα πάρουμε 0,99999 και όχι ακριβώς I, έτσι και 

στη Java προσθέτοντας το 0,1 στο 0,1 θα ανακαλύψουμε με έκπληξη ότι 

το αποτέλεσμα δεν είναι ακριβώς 0,2!

3. Οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής είναι εκ φύσεως ανακριβείς. Ας 

φανταστούμε ότι μετά από κάθε λειτουργία με αριθμούς κινητής 

υποδιαστολής, ένας δαίμων- ανάλογος με αυτόν του τυπογραφείου!- 

προσθέτει ή αφαιρεί ένα μικροσκοπικό αριθμό για να θολώσει τα bits 

χαμηλής προτεραιότητας του αποτελέσματος. Στην πραγματικότητα, οι
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ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν μόνο 64 bits και επομένως 

αναγκάζονται να απορρίπτουν τα bits χαμηλής προτεραιότητας κάθε 

αποτελέσματος μετά από κάθε λειτουργία. Σε διαδοχικούς, επομένως, 

υπολογισμούς συσσωρεύονται ολοένα και περισσότερα λάθη 

στρογγυλοποίησης. Οι νεότερες εκδόσεις της Java επιτρέπουν στον 

υπολογιστή να κρατά μερικά επιπλέον bits ακρίβειας κατά τη διάρκεια 

μιας σύντομης σειράς υπολογισμών έτσι κάποιες φορές εξασφαλίζεται 

μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι θεωρητικά θα περίμενε κανείς. Δε θα 

έπρεπε να συγκρίνουμε αριθμούς κινητής υποδιαστολής με τα σύμβολα 

== ή !=, αλλά πάντα να ελέγχουμε εάν ο αριθμός βρίσκεται μέσα σε ένα 

πεδίο τιμών κοντά στην επιθυμητή τιμή. Ακόμη, όταν συγκρίνουμε με 

τα σύμβολα >>=<<= θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι τιμές που 

συγκρίνουμε ενδέχεται να έχουν ολισθήσει, ως παρενέργεια των 

υπολογισμών, πάνω ή κάτω από τα όρια σύγκρισης.

4. Πως όμως μπορούμε να παρακάμψουμε αυτή τη δομική ανακρίβεια;

■=> Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους float/ double αριθμούς 

οπουδήποτε αλλά όταν απαιτείται να κάνουμε μία σύγκριση θα πρέπει 

να συνειδητοποιήσουμε ότι θα υπάρχει μια απόκλιση στο αποτέλεσμα. 

Έτσι αντικαθιστούμε τη σύγκριση:

If (f == 100.00) 

με τη σύγκριση:

If (f > 99.995)

■=> Μπορούμε να ελέγξουμε για ισότητα αριθμών κινητής 

υποδιαστολής ως εξής:

If (Math.abs(value - target) < epsilon) 

ή με έναν γρηγορότερο αλλά περισσότερο περιφραστικό τρόπο:

If (value >= target - epsilon && value <= target + 

epsilon)

Όταν το μέγεθος του target εξαρτάται από τον αριθμό τότε 

χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κώδικα:

if (Math.abs(value - target) < epsilon * target)

ή
if (value >= target * (1 - epsilon) && value <= target * (1+ epsilon))

■=> Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μίγμα ακεραίων και 

float/ double. Η χρήση των ακεραίων συνίσταται για την καταμέτρηση 

των loops.
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■=> Αντί να προσαυξήσουμε μια μεταβλητή κινητής υποδιαστολής, 

μπορούμε να την αναδημιουργήσουμε μέσω από ένα loop ακέραιας 

μεταβλητής. Για παράδειγμα, αντί να πληκτρολογήσουμε: 

f = f + 0.001

θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον εξής κώδικα: 

f = ΐ * 0.001;
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