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    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 

Ο Γραµµικός Προγραµµατισµός είναι ο πιο εφαρµοσµένος κλάδος της 
επιστήµης των Μαθηµατικών µε πληθώρα εφαρµογών στην επιστήµη των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ασχολείται µε την επίλυση του γραµµικού 
προβλήµατος. Για το σκοπό αυτό µελετάει τις ιδιότητες του γραµµικού προβλήµατος, 
κατασκευάζει µεθόδους επίλυσης (αλγόριθµους) και εξετάζει τρόπους εφαρµογής 
των αποτελεσµάτων στη λήψη πολύπλοκων αποφάσεων σε διοικητικό ή οικονοµικό 
επίπεδο, µε επιστηµονικό τρόπο.Επίσης βρίσκει πολλές εφαρµογές στην παραγωγική 
διαδικασία, όπου αναζητούνται οι ποσότητες των παραγόµενων προϊόντων σε σχέση 
µε τα αποθέµατα, τις πρώτες ύλες, το προσωπικό και άλλους παράγοντες µε στόχο 
την µεγιστοποίηση του κέρδους. 

 
Για πολλά χρόνια µέχρι την ανακάλυψη του Karmarkar και της µεθόδου του 

των εσωτερικών σηµείων στις αρχές του ‘80, η µέθοδος Simplex θεωρούνταν ο 
µοναδικός αποτελεσµατικός τρόπος για την επίλυση γραµµικών προβληµάτων. Τα 
τελευταία χρόνια όµως, οι αλγόριθµοι εσωτερικών σηµείων έφεραν τα «πάνω κάτω» 
στα προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού και βελτιστοποίησης. Έτσι οι 
αλγόριθµοι αυτοί ψάχνουν να βρουν τη βέλτιστη λύση στο εσωτερικό της εφικτής 
περιοχής κι όχι στα συνοριακά σηµεία όπως οι αλγόριθµοι Simplex.  
 

Η βιβλιογραφία που σχετίζεται µε τις µεθόδους αυτές είναι πολύ µεγάλη   
έτσι στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουµε να αναφερθούµε σε µερικά 
σηµαντικά σηµεία του θέµατος. Στο πρώτο κεφάλαιο  θα αναφερθούµε σε 
κάποιες µεθόδους εσωτερικών σηµείων και στη συνέχεια θα µελετήσουµε 
κάποιες πρώιµες µεθόδους καθώς και τον αλγόριθµο του Karmarkar. 
Παρακάτω αναφερόµαστε στον γραµµικό προγραµµατισµό και σε κάποια 
κλασσικά γραµµικά προβλήµατα  ενώ στα κεφάλαιο 5 ασχολούµαστε µε  τη 
µέθοδο Newton. Τέλος, στα κεφάλαια 6 και 7, επικεντρώνουµε την προσοχή 
µας στην εφαρµογή των µεθόδων εσωτερικών σηµείων µέσω της ανάλυσης 
των µη εφικτών αλγορίθµων καθώς και σε προβλήµατα ροής δικτύων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
1.1 Εισαγωγή στις µεθόδους εσωτερικών σηµείων 

 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι µέθοδοι εσωτερικού σηµείου, οι οποίες 
στηρίζονται σε µια εντελώς διαφορετική αντίληψη από εκείνη της µεθόδου Simplex. 
Οι µέθοδοι εσωτερικού σηµείου πρωτοεµφανίστηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 
1980 και έκτοτε έχουν αποτελέσει αντικείµενο έντονης και γόνιµης ερευνητικής 
δραστηριότητας. 

Οι µέθοδοι εσωτερικού σηµείου αποτελούν την πιο εντυπωσιακή εξέλιξη στην 
πρόσφατη ιστορία του γραµµικού προγραµµατισµού. Σε αντίθεση µε τη µέθοδο 
Simplex, η οποία µετακινείται στο σύνορο και, πιο συγκεκριµένα, κατά µήκος των 
ακµών του εφικτού συνόλου, οι µέθοδοι εσωτερικού σηµείου παράγουν ακολουθίες 
σηµείων τα οποία προσεγγίζουν τη βέλτιστη λύση από το εσωτερικό του εφικτού 
συνόλου. 

Η ανακοίνωση από τον Κarmakar (1984) ενός αλγορίθµου µε πολυωνυµικό 
χρόνο σύγκλισης, του οποίου οι επαναλήψεις διατηρούσαν τα παραγόµενα σηµεία 
στο εσωτερικό του εφικτού συνόλου, άνοιξε νέους και συναρπαστικούς δρόµους 
έρευνας τόσο στην περιοχή της υπολογιστικής πολυπλοκότητας όσο και στην περιοχή 
του µαθηµατικού προγραµµατισµού. Έκτοτε σηµειώνεται έντονο ερευνητικό 
ενδιαφέρον για µεθόδους των οποίων οι επαναλήψεις παράγουν σηµεία που να 
ικανοποιούν ως γνήσιες ανισότητες τουλάχιστον τους περιορισµούς µη 
αρνητικότητας του προβλήµατος. 

Η ερευνητική αυτή προσπάθεια οδήγησε στην ανάπτυξη αλγορίθµων οι οποίοι 
αποδείχθηκαν ανταγωνιστικοί µε τη µέθοδο Simplex, τόσο στη θεωρία όσο και στην 
πράξη. Ειδικότερα µάλιστα για προβλήµατα µεγάλης διάστασης, οι αλγόριθµοι 
εσωτερικού σηµείου φαίνεται να υπερέχουν ακόµα και των καλύτερων παραλλαγών 
της µεθόδου Simplex. Έτσι, αν και η αγορά εξακολουθεί ακόµα να κυριαρχείται από 
κώδικες βασισµένους στη µέθοδο Simplex, έχουν ήδη εµφανιστεί προϊόντα 
λογισµικού εσωτερικού σηµείου, όπως είναι οι κώδικες OB1 και OSL. 
 
 

Mέθοδοι (ή αλγόριθµοι) εσωτερικών σηµείων (interior-point methods) 
ονοµάζονται εκείνες οι µέθοδοι που προσπαθούν να λύσουν ένα γραµµικό πρόβληµα 
αναζητώντας µε διαδοχικά βήµατα ένα εφικτό σηµείο στο εσωτερικό της εφικτής 
περιοχής, αντίθετα µε άλλους αλγορίθµους (όπως ο κλασσικός αλγόριθµος Simplex), 
οι οποίοι ψάχνουν τη βέλτιστη λύση σε κάποιο συνοριακό σηµείο στα όρια της 
εφικτής περιοχής. Η πρώτη µέθοδος εσωτερικών σηµείων οφείλεται στον διάσηµο 
µαθηµατικό John von Neumann. Αυτή η µέθοδος του για την εύρεση εφικτής λύσης 
ενός γραµµικού πρόβλήµατος µε περιορισµό κυρτότητας, ξεχωρίζει για την απλότητα 
της, αλλά και για τις αξιοπρόσεκτες ιδιότητες σύγκλισης που διαθέτει. 
 
Όπως υπάρχουν αρκετές παραλλαγές της µεθόδου Simplex, (οι αλγόριθµοι της 
οποίας αναφέρονται ως αλγόριθµοι περιστροφής – pivot step algorithms), έτσι 
υπάρχουν πολλές και διάφορες παραλλαγές των εσωτερικών µεθόδων, στις οποίες 
συγκαταλέγονται ο προοδευτικός αλγόριθµος  (projective algorithm) ή αλγόριθµος 
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δυναµικής ελάττωσης, ο αφινικός αλγόριθµος (affine algorithm), και ο αλγόριθµοι 
ιχνηλάτες (path-following algorithms).  
 

1. Προοδευτικοί αλγόριθµοι (projective algorithms) ή αλγόριθµοι δυναµικής 
ελάττωσης. Οι µέθοδοι αυτές υπολογίζουν προσεγγιστικά τη βέλτιστη λύση 
µέσω της µείωσης της τιµής µιας δυναµικής συνάρτησης, και όχι µέσω της 
τιµής της αντικειµενικής συνάρτησης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ,ο 
αλγόριθµος του Καρµάρκαρ, που βασίζεται στην προοδευτική γεωµετρία, 
χρησιµοποιεί µια δυναµική συνάρτηση για να µετρήσει την πρόοδο της λύσης 
σχετικά µε τη βελτιστότητα. Η δυναµική συνάρτηση σχεδιάζεται 
χαρακτηριστικά για να εξασφαλίσει τα ακόλουθα: (α) η αντικειµενική 
συνάρτηση να µειώνεται σε κάθε επανάληψη, (β) το σηµείο λύσης να µένει 
στο εσωτερικό  του εφικτού χώρου, (γ) ο αλγόριθµος να συγκλίνει σε 
πολυωνυµικό βαθµό. Στην πράξη, αυτές οι µέθοδοι δεν τα έχουν πάει και 
τόσο καλά. 

 
2. Aφινικοί αλγόριθµοι (affine methods). Οι µέθοδοι αυτές προσεγγίζουν την 

εφικτή περιοχή, µέσω µιας έλλειψης, και εφαρµόζουν τη διαδικασία 
βελτιστοποίησης πάνω στην έλλειψη αυτή σε κάθε επανάληψη. Η εφαρµογή 
τέτοιων µεθόδων είναι εύκολη, όπως για παράδειγµα η πρώιµη µέθοδος του 
Dikin. Στην πράξη, αυτοί οι αλγόριθµοι λειτουργούν καλά, αλλά όχι όσο καλά 
όσο οι µέθοδοι ιχνηλάτες. 

 
3. Αλγόριθµοι ιχνηλάτες (path-following algorithm). Αυτές οι µέθοδοι 

ακολουθούν ένα συγκεκριµένο δρόµο (µονοπάτι)  καθώς πλησιάζουµε προς 
στη βέλτιστη λύση. Το γραµµικό πρόβληµα µετασχηµατίζεται αρχικά σε 
απεριόριστο µη γραµµικό πρόβληµα βελτιστοποίησης, το οποίο ονοµάζεται 
συνάρτηση λογαριθµικού ορίου (logarithmic barrier function). Η συνάρτηση 
αυτή περιέχει την αντικειµενική συνάρτηση και έναν ή περισσότερους 
όρους, πολλαπλασιασµένους µε µία κλιµακούµενη θετική παράµετρο, 
που αυξάνει την τιµή της καθώς οι επαναλήψεις πλησιάζουν προς τα 
όρια της εφικτής περιοχής. Ως αποτέλεσµα, οι προστιθέµενοι όροι 
τοποθετούν όρια στα σύνορα. Έτσι, λύνεται το απεριόριστο πρόβληµα 
βελτιστοποίησης, και η τιµή της παραµέτρου µειώνεται για την επόµενη 
επανάληψη. Οι βέλτιστες τιµές της ακολουθίας των απεριόριστων 
προβληµάτων προσεγγίζουν τη βέλτιστη λύση του γραµµικού 
προβλήµατος κατά µήκος ενός δρόµου µέσα στο εσωτερικό τα εφικτής 
περιοχής. Οι µέθοδοι αυτές έχουν αποδειχτεί οι αποτελεσµατικότερες 
θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, τα τελευταία χρόνια. 

 
 

Η ιδέα διάσχισης του εσωτερικού της εφικτής περιοχής προς έρευνα της 
βελτιστότητας ενός γραµµικού προγράµµατος υπήρχε τουλάχιστον από το 1960. 
Αυτές οι µέθοδοι ήταν η αφινική µέθοδος του Dikin και η λογαριθµική µέθοδος των 
Fiacco και McCormick. Για τουλάχιστον δύο λόγους, ωστόσο, αυτές οι µέθοδοι δεν 
µπορούσαν τη στιγµή εκείνη να συναγωνιστούν την µέθοδο simplex. Πρώτον, εξ 
αιτίας των αποθηκευτικών περιορισµών, το µέγεθος των προβληµάτων στα τέλη του 
’60 ποτέ δεν ξεπερνούσαν τις µερικές εκατοντάδες γραµµές και στήλες, και για 
τέτοια µεγέθη, η µέθοδος simplex είναι ανίκητη. ∆εύτερον, δεν υπήρχαν συµµετρικοί 
λύτες αραιών µητρών εκείνη την εποχή (εµφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 
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’70) οπότε οι ορθογώνιες προβολές πρέπει να συνέτριψαν την αποτελεσµατικότητα 
των µεθόδων εσωτερικών σηµείων (ΜΕΕ). Οι ΜΕΕ χρειάζονται σηµαντικά 
περισσότερη µνήµη από τις µεθόδους simplex κάτι το οποίο για εκείνη την εποχή 
ήταν απαράδεκτη απαίτηση. 

Εποµένως, η έρευνα των εσωτερικών µεθόδων µπορεί να υφίσταται µέσα στην 
τεράστια βιβλιογραφία των θεωριών προσέγγισης. Πως αλήθεια όµως άρχισαν όλα 
αυτά; Όλα ξεκίνησαν το 1979, όταν ο Ρώσσος µαθηµατικός L.G.Khachian 
ανακάλυψε ένα ελλιψοειδή αλγόριθµο, ο χρόνος εκτέλεσης του οποίου στην 
χειρότερη περίπτωση ήταν σηµαντικά µικρότερος από τον χρόνο που δαπανά ο 
αλγόριθµος Simplex  στην χειρότερη περίπτωση, και τα σηµεία εκκίνησης του δεν 
απαιτούνταν να είναι πάντοτε εφικτά. Ακολούθησαν άλλα θεωρητικά αποτελέσµατα, 
τα σηµαντικότερα των οποίων εδραιώθηκαν από τον N.Karmarkar, ο οποίος 
ανακάλυψε ένα αλγόριθµο εσωτερικών σηµείων µε χρόνους εκτέλεσης ακόµα 
µκρότερους από αυτούς του Khachian. Το ενδιαφέρον για τις µεθόδους εσωτερικών 
σηµείων αναθερµάνθηκε το 1984 µε τη συµβολή του Karmarkar. Οι αλγόριθµοι 
εσωτερικών σηµείων έχουν εγκαθιδρυθεί ως ένα από τα πιο ενεργά πεδία του 
Μαθηµατικού Προγραµµατισµού (Mathematical Programming). Εισήγαγαν νέες ιδέες 
και τεχνικές, οι οποίες αποτελούν βασικά εργαλεία  της έννοιας της βελτιστοποίησης 
(οptimization). Για να κατανοήσουµε την σηµασία των µεθόδων εσωτερικών σηµείων 
πρέπει να  έχουµε στο µυαλό µας, ότι η «καρδιά» αυτής της θεωρίας είναι η ανάλυση 
της πολυπλοκότητας (complexity) των αλγορίθµων. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα  ο 
αλγόριθµος simplex θεωρούνταν ο µοναδικός αλγόριθµος του γραµµικού 
προγραµµατισµού µε πρακτική χρήση. Κανείς δεν είχε καταφέρει να συνδέσει 
πολυωνυµικά τα γενικά γραµµικά προβλήµατα µέχρι την εµφάνιση του Khachiyan το 
1979. Η συνεισφορά του Khachiyan στη θεωρία του γραµµικού προβληµατισµού 
ήταν πολύ µεγάλη, παρ’όλ’αυτά η ελλιψοειδής του µέθοδος δεν είχε πρακτική 
εφαρµογή. Πέντε χρόνια αργότερα, ο Karmarkar, συνδέει µε τη µέθοδο του, τη 
θεωρία µε την πράξη. Προτείνει µια τελείως καινούργια µέθοδο η οποία συνδέει την 
πολυωνυµική πολυπλοκότητα µε την εφαρµοστική αποδοτικότητα. Από τότε, η 
θεωρία αυτή αποτελεί το σηµείο αναφοράς για κάθε νέα αλγοριθµική συνεισφορά 
κατά την οποία ο συγγραφέας της παρέχει ανάλυση πολυπλοκότητας, και επιπλέον, 
θέτει ένα όριο στον συνολικό αριθµό επανάληψεων. 
 

Σύντοµα κατέστη σαφές ότι οι χρόνοι που χρειάζονταν οι εσωτερικοί αλγόριθµοι 
για να δουλέψουν ήταν πολύ, πολύ µικρότεροι από τους αντίστοιχους των 
αλγορίθµων Simplex, αλλά και τελείως παραπλανητικοί σε σχέση µε το ποιος 
αλγόριθµος πρέπει να επιλεγεί για τη λύση πρακτικών προβληµάτων. Φαίνεται πως 
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται σε πρακτικές εφαρµογές ανήκουν σε µια ειδική 
κατηγορία προβληµάτων. Ή για να το θέσουµε αλλιώς, η κατηγορία των 
προβληµάτων που περιγράφεται από τις  σχέσεις  Ax=b, x≥0, cTx=min, είναι αρκετά 
ευρεία ούτως ώστε οι διάφοροι αλγόριθµοι που απλώς βελτιώνουν την χειρότερη 
περίπτωση, απέχουν πολύ από το αντιµετωπίσουν αυτού του είδους τα προβλήµατα. 
Προφανώς, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική το 1984, κάτι που ενθάρρυνε τον 
Καρµάρκαρ να υποστηρίζει ότι η προσέγιση του ήταν εξαιρετικά αποτελεσµατική. 
Στην πραγµατικότητα έπρεπε να περιµένουµε αρκετά χρόνια για να επιβεβαιωθούν οι 
υποθέσεις αυτές. Λίγο µετά τις δηµοσιεύσεις του Καρµάρκαρ, οι Gill, Murray, 
Saunders, Tomlin και Wright έχτισαν τη γέφυρα µεταξύ της νέας µεθόδου 
εσωτερικών σηµείων και της προσέγγισης λογαριθµικού ορίου (logarithmic barrier). 
Οι µέθοδοι αυτές σχεδιάστηκαν για τη διατύπωση πρωτευόντων και δυϊκών ΓΠ. Οι 
πρώτες εφαρµογές που βασίζονταν σε καθαρά πρωτεύοντες ή καθαρά δυϊκές 
µεθόδους απέδωσαν ανταγωνιστικά αποτελέσµατα µε αυτά των µεθόδων simplex. 
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Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες να προσδιοριστεί µε απλό τρόπο η 

κατηγορία (ή οι κατηγορίες) των πρακτικών προβληµάτων από την οποία θα µπορεί 
κάποιος να εξάγει θεωρητικά συµπεράσµατα για τους άριστους χρόνους απόδοσης 
διάφορων αλγορίθµων. ∆υστυχώς, η προσπάθεια αυτή δεν στέφθηκε µε επιτυχία. Σε 
ειδικές περιπτώσεις όπως στο πρόβληµα του συντοµότερου δρόµου (shortest path 
problem) ή του προβλήµατος απόδοσης στη χειρότερη περίπτωση (worst-case 
performance), οι αποδόσεις είναι συγκρίσιµες και οι αλγόριθµοι αρκούντως 
αποτελεσµατικοί.  
 

Επειδή τα θεωρητικά αποτελέσµατα είναι τελείως παραπλανητικά για το 
ποιον αλγόριθµο θα επιλέξουµε ώστε να λύσουµε ένα πρακτικό πρόβληµα, 
χρησιµοποιούµε µια διαφορετική προσέγγιση. Έχει γίνει προσπάθεια από τους 
ειδικούς του γραµµικού προγραµµατισµού να συσσωρευτεί µια πλατειά συλλογή από 
µετρήσεις πάνω σε προβλήµατα πρακτικών πηγών. Ο µετρήσεις αυτές 
χρησιµοποιούνται στη σύγκριση χρόνων εκτέλεσης διαφορετικών προτεινόµενων 
αλγορίθµων. Ο γενικός σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να σχεδιαστούν 
αλγόριθµοι που θα ξεπερνούν σε απόδοση τον αλγόριθµο Simplex. Για παράδειγµα, ο 
Karmarkar ισχυρίστηκε ότι σε πολύ µεγάλα σε όγκο προβλήµατα η τεχνική του είναι 
σηµαντικά ταχύτερη. Μια γενική προσέγγιση είναι η εξής: Σε προβλήµατα µε πολλά 
συνοριακά επιπεδα (σηµεία) γύρω από την περιοχή του βέλτιστου σηµείου, οι 
εσωτερικές µέθοδοι θα λειτουργούσαν καλύτερα. Από την άλλη, προβλήµατα µε 
σχετικά λίγα συνοριακά σηµεία (που είναι και η πλειοψηφία των γραµµικών 
προβληµάτων στην πράξη) θα λυθούν πιο εύκολα µε εξωτερική µέθοδο. Για το λόγο 
αυτό, είναι πιθανό οι εµπορικές εφαρµογές του µέλλοντος να σχεδιάζονται κατά 
κάποιο τρόπο υβριδιακά, γιατί δεν θα είναι γνωστό τι είδους πρόβληµα πρόκειται να 
επιλυθεί ή γιατί κάποιος επιθυµεί κάποια ακραία λύση. Κατά καιρούς έχουν προταθεί 
πολλοί εξειδικευµένοι, αποτελεσµατικοί κώδικες προς λύση δοµηµένων γραµµικών 
προβληµάτων (όπως για παράδειγµα προβλήµατα δικτύων ή πολυεπίπεδων 
στοχαστικών συστηµάτων). 
 

Για να βοηθήσουµε τον αναγνώστη, δίνουµε µερικούς ορισµούς που αφορούν 
βασικά θέµατα της µελέτης των µεθόδων εσωτερικών σηµείων: 
 

Πολυωνυµικός βαθµός: Έστω ότι το µέγεθος των δεδοµένων του προβλήµατος 
(µήκος ρεύµατος δεδοµένων εισόδου) είναι L, δηλαδή ο συνολικός αριθµός των bits 
που απαιτείται για να αποθηκευθούν τα δεδοµένα ενός γραµµικού προβλήµατος σε m 
ισότητες και n µεταβλητές στον υπολογιστή. Ο αλγόριθµος θα ονοµάζεται 
αλγόριθµος πολυωνυµικού βαθµού της χειρότερης περίπτωσης αν ο χρόνος εκτέλεσης 
του αλγόριθµου (ας πούµε σε sec), για να βρεθεί µια βέλτιστη λύση στον υπολογιστή, 
είναι µικρότερος από µια πολυωνυµική έκφραση των L, m, n. Αλλιώς ο αλγόριθµος 
ονοµάζεται µη πολυωνυµικός (nonpolynomial). 
 
Οι υπολογισµοί της χειρότερης περίπτωσης µπορεί να είναι παραπλανητικοί. Για 
παράδειγµα, δοθέντος ενός ΓΠ µε m εξισώσεις και n µεταβλητές, µπορεί να δηλωθεί 
ότι η µέθοδος απαιτεί λιγότερες από Ο(npmq) επαναλήψεις, όπου Ο(npmq) σηµάινει 
κάποιοι κανονισµένοι σταθεροί χρόνοι npmq. Αν οι χρόνοι για τα όρια της χειρότερης 
περίπτωσης είναι τεράστιοι (π.χ. 10100), τότε τα όρια αυτά είναι απαράδεκτα. Για 
αυτό υποθέτουµε ότι οι σταθεροί χρόνοι είναι µικροί (10 ή 100). Συνήθως η υπόθεση 
ισχύει για όλους σχεδόν τους αλγορίθµους. 
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e-βέλτιστος πολυωνυµικός χρόνος: Ο αλγόριθµος που λύνει ένα γραµµικό 
πρόβληµα µε m γραµµές και n στήλες ονοµάζεται αλγόριθµος πολυωνυµικού χρόνου 
της χειρότερης περίπτωσης αν ο χρόνος εκτέλεσης του αλγόριθµου (ας πούµε σε sec) 
για να βρεθέι µια βέλτιστη λύση στον υπολογιστή είναι µικρότερος από µια 
πολυωνυµική έκφραση των L, m, n, q=-log10 e, όπου L  είναι ο συνολικός αριθµός 
των bits που απαιτείται για να αποθηκευθούν τα δεδοµένα στον υπολογιστή, q είναι ο 
αριθµός των σηµαντικών δεκαδικών ψηφίων ακρίβειας της βέλτιστης λύσης, και e 
είναι κάποιοι υπολογισµοί που δείχνουν το πόσο η υπολογισµένη λύση διαφέρει από 
την πραγµατική βέλτιστη αντικειµενική λύση, ή το πόσο µια προσεγγιστική εφικτή 
λύση ενός προβλήµατος εφικτότητας διαφέρει από την δεξιόστροφη πλευρά της 
πραγµατικής εφικτής λύσης.  
 
Σήµερα όλες οι προοδευτικές εφαρµογές ΜΕΕ βασίζονται στις πρωτέυοντες 
(αρχικές)-δυϊκές µεθόδους. Πρώτα ο Megiddo πρότεινε την ισχύ µεθόδων µε 
λογαριθµικά όρια σε πρωτεύοντα και δυϊκά προβλήµατα την ίδια στιγµή. Ανεξάρτητα 
από τον Megiddo, οι Kojima, Mizuno και Yoshise, σχεδίασαν το θεωρητικό 
υπόβαθρο της µεθόδου και έδωσαν αποτελέσµατα πολυπλοκότητας. Η πρώιµη 
εφαρµογή της µεθόδου ήταν πολλά υποσχόµενη και ενθάρρυνε την περεταίρω 
έρευνα. 
 

Ένας πρωτεύον-δυϊκός αλγόριθµος είναι µία εφικτή ΜΕΕ αν όλες ο 
επαναλήψεις είναι εφικτές και για το πρωτεύον πρόβληµα και για το δυϊκό. Αν τα 
σηµεία επαναλήψεων είναι θετικά αλλά ανέφικτα τότε ο πρωτεύον-δυϊκός 
αλγόριθµος ονοµάζεται αδύνατη ΜΕΕ. Ο αλγόριθµος αυτός επιτυγχάνει εφικτότητα 
παράλληλα µε την επίτευξη βελτιστότητας. Η µέθοδος αυτή έχει αποδείξει 
πολωνυµική πολυπλοκότητα Ο(n2L) και κάποιες φορές Ο(nL). Παρόλο που η 
πολυπλοκότητα του αδύνατου πρωτεύοντος-δυϊκού αλγόριθµου είναι χειρότερη από 
την καλύτερα γνωστή πολυπλοκότητα Ο(√nL) των περισσότερων εφικτών ΜΕΕ, 
είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι αρχικές-δυϊκές αδύνατες ΜΕΕ είναι πιο 
αποτελεσµατικές στην πράξη. Για το λόγο αυτό θα ασχοληθούµε παρακάτω µε την 
εισαγωγή ενός πρωτότυπου πρωτεύοντος-δυϊκού µη εφικτού αλγορίθµου εσωτερικών 
σηµείων, που θα εκφράζει στην ουσία αυτές τις ΜΕΕ. 
 
Κοινό στοιχείο όλων σχεδόν των ΜΕΕ είναι ότι µπορούν να ερµηνευτούν σε κάποιο 
επίπεδο ως ακολουθίες του κεντρικού δρόµου που οδηγεί στην βέλτιστη λύση. Η 
βασική επνάληψη ενός αλγόριθµου ιχνηλάτη αποτελείται από την κίνηση από ένα 
σηµείο µιας γειτονιάς του κεντρικού δρόµου σε ένα άλλο που ονοµάζεται σηµείο-
στόχος, ώστε να συντηρείται την ιδιότητα του να βρίσκεται σε µια γειτονιά του 
κεντρικού δρόµου και να  µειώνει την απόσταση προς την βελτιστότητα, η οποία 
µετράται ως εκτίµηση του δυϊκού κενού. Μια τέτοια κίνηση µπορεί κατά βάση να 
περιέχει περισσότερα από ένα βήµατα προς τον στόχο. Ανάλογα µε το πόσο 
σηµαντική είναι η αναπροσαρµογή του στόχου (και συνεπώς, αν ένα ή περισσότερα 
βήµατα Newton χρειάζονται για να επιτευχθεί η εγγύτητα του νέου στόχου) 
ξεχωρίζουµε τις µεθόδους αυτές, σε εκείνες µε µικρά, και εκείνες µε µεγάλα βήµατα. 
Λόγω του αξιόλογου κόστους του βήµατος Newton, συνήθως µόνο ένα βήµα Newton 
επιτρέπεται, πριν οριστεί ένας νέος στόχος (τουλάχιστον στις εφαρµογές). 
 

Κάθε βήµα Newton απαιτεί τον υπολογισµό τουλάχιστον µιας ορθογώνιας 
προβολής στον κενό χώρο ενός διαβαθµισµένου γραµµικού χειριστή AD, όπου Α 
είναι η µήτρα των περιορισµών του ΓΠ, και D η θετική διαγώνια διαβαθµισµένη 
µήτρα που αλλάζει σε συνεχόµενες επαναλήψεις. Αρχικές, δυϊκές, και αρχικές-δυϊκές 
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µεταβλητές των ΜΕΕ διαφέρουν στον τρόπο που ορίζεται η µήτρα D, αλλά η 
προσπάθεια να υπολογίσουµε την προβολή του Καρµάρκαρ είναι πάντα η ίδια. Κάθε 
ορθογώνια προβολή περιλαµβάνει την αντίστροφη της µήτρας  AD2AT. Αν το 
γραµµικό πρόγραµµα δεν είναι δοµηµένο µε ειδικό τρόπο, και η δοµή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ώστε να ορίσουµε αναστρέψιµο προκαθοριστή µιας επαναληπτικής 
µεθόδου (όπως για παράδειγµα ο αλγόριθµος συζευγµένης κλίσης, που εφαρµόζεται 
υπέροχα σε προβλήµατα δικτύων), οι µέθοδοι που θα επλέξουµε  είναι οι άµεσες 
µεθόδοι, οι οποίες υπολογίζουν αραιή συµµετρική παραγοντοποίηση.  
 
Ως εκ τούτου παρ’ όλο που οι περισσότεροι ερευνητές συνήθισαν να βλέπουν τον 
γραµµικό προγραµµατισµό µε την simplex προοπτική, κάποιες φορές υπάρχει η 
ανάγκη σε πολλές εφαρµογές για βέλτιστη βάση, όπως για παράδειγµα η 
επαναβελτιστοποίηση στον ακέραιο προγραµµατισµό. Σε αυτήν την περίπτωση 
παρουσιάζεται η ανάγκη να προσδιορίσουµε  τη βέλτιστη βάση µε εκκίνηση τη 
βέλτιστη λύση του εσωτερικού σηµείου µιας µεθόδου εσωτερικών σηµείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 
Πρωτεύον αφινικός αλγόριθµος  
 
 
2.1 Βασικά θέµατα 
 

Στους αλγόριθµους εσωτερικών σηµείων για τη λύση γραµµικών 
προβληµάτων (ΓΠ), µας δίνεται, ή οφείλουµε να βρούµε, ένα αρχικό εσωτερικό 
εφικτό σηµείο, από το οποίο προχωρoύµε σε ένα βελτιωµένο εσωτερικό εφικτό 
σηµείο, εώς ότου ο αλγόριθµος σταµατήσει λόγω κάποιων κριτηρίων. 
Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τον πρωτεύοντα αφινικό αλγόριθµο ή αλλιώς 
µε την µέθοδο Dikin. Η ανάλυση του αλγορίθµου αυτού προσφέρεται για µιας 
πρώτης τάξεως εισαγωγή στις µεθόδους εσωτερικών σηµείων. Ο σχεδιασµός του 
αλγορίθµου που µας απασχολεί εδώ, αναφέρεται στη λύση του γραµµικού 
προβλήµατος (ή γραµµικού προγράµµατος), στην κανονική µορφή: 
 

Ελαχιστοποίση cTx=z 
Με περιορισµούς Ax=b   (2.1) 

x≥0   
  

όπου Α µία µήτρα  m x n 
 

Η λογική της προσέγγισης µας βασίζεται στις ακόλουθες παρατηρήσεις:  
Κατά την ελαχιστοποίηση, συνηθίζεται να µετακινούµαστε από την τρέχουσα λύση 
xt, στην κατεύθυνση της πιο απότοµης καθόδου (steepest descent), της αντικειµενικής 
συνάρτησης (όπως για παράδειγµα στην κατεύθυνση της αρνητικής κλίσης, που δεν 
διαφέρει από την ορθογώνια κίνηση προς την αντικειµενική ευθεία cTx=σταθερά). Αν 
το τρέχον σηµείο επανάληψης xt είναι εσωτερικό σηµείο µεγαλύτερο του µηδενός, 
µια τέτοια κίνηση παραβιάζει τον περιορισµό Ax=b. Για να ρυθµίσουµε αυτή την 
παραβίαση, κινούµαστε αντίθετα προς την κατεύθυνση που δίνεται από την προβολή 
της αρνητικής κλίσης της ανικειµενικής συνάρτησης πάνω στις υπερευθείες Ax=b. 
Ωστόσο, αν το xt είναι κοντά στις συνοριακές ευθείες, τότε η βελτίωση που θα 
επέλθει είναι πολύ µικρή. Από την άλλη µεριά, αν το τρέχον σηµείο επανάληψης 
τυχαίνει να βρίσκεται κοντά στο κέντρο είναι δυνατό να υπάρξει µεγάλη βελτίωση. 
 
Οι ενέργειες-κλειδιά που πρέπει να υπαγορεύονται από τις µεθόδους εσωτερικών 
σηµείων είναι οι εξής (µε την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει διαθέσιµο ένα εφικτό 
εσωτερικό σηµείο εκκίνησης ενώ όλες οι κινήσεις ικανοποιούν την συνθήκη Ax=b): 
 

1. Προσπάθεια να κινηθούµε µέσα στο εσωτερικό, σε κατευθύνσεις που 
«υπόσχονται» γρήγορη κίνηση προς τη βέλτιστη λύση. 

2. Παραδοχή ότι αν κινηθούµε σε κατεύθυνση που ορίζει το νέο σηµείο κοντά 
στα σύνορα της εφικτής περιοχής, θα αντιµετωπίσουµε εµπόδια που θα 
δυσχαιράνουν την γρήγορη κίνηση προς την βέλτιστη λύση. Ένας τρόπος για 
να αποφύγουµε την αργοπορία αυτή είναι να µετασχηµατίσουµε την εφικτή 
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περιοχή έτσι ώστε το τρέχον εφικτό εσωτερικό σηµείο να βρίσκεται στο 
κέντρο της εφικτής περιοχής. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται µια κίνηση, το 
νέο εσωτερικό σηµείο επανέρχεται στον αρχικό χώρο, και η όλη διαδικασία 
επαναλαµβάνεται, µε το νέο σηµείο στο κέντρο. 

 
 
2.2 ∆ιατήρηση της εφικτότητας 
 

Είναι πλέον προφανές ότι για κάθε εφικτό σηµείο ισχύει η σχέση Ax=b. Ως εκ 
τούτου, τα µόνα εφικτά εσωτερικά σηµεία x= xt , είναι εκείνα που ικανοποιούν τη 
σχέση A xt=b και  xt>0. Εποµένως, όποτε κινούµαστε από ένα σηµείο xt , είτε του 
αρχικού είτε του µετασχηµατισµένου χώρου, προς ένα σηµείο  
xt+1=  xt+apt όπου α>0, πρέπει να ικανοποιούνται οι συνθήκες  A xt+1=b και xt+1>0. 
Απαιτείται δηλαδή να ισχύει ότι: 
 

A xt+1=A (xt+apt)=b+A pt     (2.2)                                 
 
Από τη στιγµή που ισχύει ότι α≠0, η (2.2) υποννοεί ότι για να είναι εφικτό το pt 
πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση: 
 

A pt =0. 
 
Με άλλα λόγια το pt≠0, πρέπει να τεθεί ορθογώνια προς τις γραµµές του Α. Μια 
διανυσµατική κατεύθυνση που ικανοποιεί τη σχέση A pt =0 λέγεται ότι ανήκει στον 
κενό χώρο (null space) του  Α. Eίναι εύκολο να δει κανείς ότι η µήτρα 
 

P=I-AT(AAT)-1A,  (2.3) 
 
η  οποία ονοµάζεται προοδευτική µήτρα, µετασχηµατίζει οποιοδήποτε διάνυσµα υ σε 
Ρυ=p, όπου το p θα βρίσκεται στον κενό χώρο του Α, διότι η AP=0 είναι η µηδενική 
µήτρα. Ως εκ τούτου, για να διατηρηθεί η εφικτότητα, κάθε κίνηση από το xt στο xt+1  
θα πρέπει να γίνεται στον κενό χώρο του Α. Για παράδειγµα: pt = Ρυ.   

 
 
2.3 Κατεύθυνση της πιο απότοµης καθόδου 
 

Θα πρέπει επίσης να σηµειώσουµε είναι ότι η κατεύθυνση της µέγιστης 
µείωσης, ή αλλιώς της πιο απότοµης καθόδου (steepest descent), είναι  κατεύθυνση, 
τέτοια, ώστε να είναι αντίθετη της κλίσης της αντικειµενικής συνάρτησης z. 
Θυµίζουµε ότι το γραµµικό πρόβληµα έχει τη µορφή (2.1). 
Σύµφωνα µε τα όσα είπαµε προηγουµένως για την κατεύθυνση της πιο απότοµης 
καθόδου, αυτή θα είναι –c. Ωστόσο η συνθήκη για να διατηρήσουµε την εφικτότητα 
απαιτεί να κινούµαστε στην κατεύθυνση της πιο απότοµης καθόδου, η οποία 
προβάλλεται στον κενό χώρο του Α. Αυτό σηµαίνει ότι, 
 

pt = -Pc.  (2.4) 
 

Μια τέτοια κατεύθυνση ονοµάζεται κατεύθυνση προβαλλόµενης κλίσης (projected 
gradient direction). Για να δούµε ότι µια τέτοια κατεύθυνση είναι αρνητική θέτουµε  
xt+1=  xt+apt όπου α>0, και pt = -Pc. Τότε 
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cTxt+1 =cT( xt+apt) 

  =cTxt – αcTPc 
≤ cTxt 

 
όπου η τελευταία ανισότητα ισχύει γιατί µια ιδιότητα του P είναι ότι P=PTP, και 
εποµένως 
 

cTPc= cTPcPT= (Pc)T(Pc)≥0. (2.5) 
 
 
2.4 Μένοντας στο εσωτερικό 
 

Σχεδιάζουµε να µείνουµε στο εσωτερικό του x≥0, περιορίζοντας τον αριθµό 
των κινήσεων α>0 στην κατεύθυνση pt. Η ποσότητα α, η οποία ονοµάζεται µήκος 
βήµατος (steplength), επιλέγεται έτσι ώστε να σιγουρέψουµε την εφικτότητα των 
περιορισµών µη αρνητικότητας. Ωστόσο δεν θέλουµε να κινούµαστε συνεχώς προς 
τα όρια της εφικτής περιοχής επειδή θέλουµε να αποφύγουµε την ανάγκη για κίνηση 
προς αυτά σε επόµενες επαναλήψεις. Ως εκ τούτου κινούµαστε κατά ένα µέρος της 
κατεύθυνσης προς τα σύνορα. Σύµφωνα µε την εµπειρία, κινήσεις 50% µε 90% σε 
αυτή τη διαδροµή, είναι ένας καλός κανόνας για την µέθοδο Dikin. 
 
 
 
 
2.5 Αρχική λύση 
 

Μέχρι τώρα υποθέταµε ότι ήταν διαθέσιµη µια αρχική εφικτή εσωτερική 
λύση. Αν µια αρχική εφικτή λύση εσωτερικού σηµείου δεν είναι διαθέσιµη τότε 
µπορούµε εύκολα να παράγουµε µία, διαλέγοντας ένα αυθαίρετο x0>0, ας πούµε x0=e 
όπου e=(1,1,…..,1)T , και θέτοντας το ακόλουθο γραµµικό πρόγραµµα µε µια τεχνητή 
µεταβλητή xα≥0, και µια µεγάλη κλιµακούµενη σταθερά Μ (το οποίο ονοµάζεται 
µεγάλο Μ): 
 
Min cTx+  Mxα =z 
s.t. Ax +   (b-Ax0)xα =b 
x≥0,  xα≥0 
 
Οπότε η [x=x0>0 και xα=1] είναι φανερά µια εφικτή λύση για το γραµµικό 
πρόγραµµα.  
 
Παράδειγµα: 
Θεωρούµε το παρακάτω γραµµικό πρόβληµα µε δύο µεταβλητές. 
 
Minimize -2x1 -x2   = z 
Μ.Π.     x1 +x2 +x3  = 5 
   2x1   +3x2  +x4 =12 
   

xj≥0 για j=1,2,3,4.  
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Επιλέγουµε αυθαίρετα  x0  = (1,1,1,1)Τ 

 
Μετά υπολογίζουµε την ποσότητα b-A x0 

 

      1 
b-A x0  =   5 - 1  1  1  0 1 =  2 
    12  2  3  0  1 1   6   
      1 
 
Ως εκ τούτου δηµιουργούµε το ακόλουθο γραµµικό πρόβληµα µε Μ=1000    
 
  Minimize -2x1 -x2   +1000xα  = z 
  Μ.Π.     x1 +x2 +x3  +     2xα  = 5 
   2x1   +3x2  +x4 +    6xα  =12   

xj≥0 για j=1,2,3,4 και xα≥0 
 
Εν τέλει, η αρχική εφικτή λύση είναι x0=e, όπου e=(1,1,…..,1)T , και xα=1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 3.1  Ο αλγόριθµος του Karmarkar 

 

H µέθοδος Simplex, έχοντας υποστεί σηµαντικό ραφινάρισµα και εκλέπτυνση 

στην εφαρµογή της, δεν είχε σοβαρό ανταγωνισµό µέχρι το 1984 όταν ο Ν. Karmakar 

πρότεινε τον πολυωνυµικού-χρόνου αλγόριθµο για επίλυση προβληµάτων γραµµικού 

προγραµµατισµού. Τα προβλήµατα αυτά είναι της µορφής 
 
 

Minimize cχ 

Με τους περιορισµούς Αχ = 0 (4.1) 

1χ = 1 

χ > 0 
 

όπου Α είναι mxn τάξης m, n > 2, ο και A είναι όλοι ακέραιοι, 1 είναι ένα διάνυσµα 

γραµµή µε n µονάδες και επιπλέον ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις  
και (Α2) Η βέλτιστη αντικειµενική τιµή του προβλήµατος (4.1) είναι µηδέν. 

 

Με µία πρώτη µατιά, η µορφή του γραµµικού προγράµµατος (4.1) και οι 

προϋποθέσεις (Α1) και (Α2) που το συνοδεύουν µπορεί να φανεί ότι είναι 

αδικαιολόγητα περιοριστικές. Εντούτοις, οποιοδήποτε γενικό πρόβληµα γραµµικού 

προγραµµατισµού µπορεί να µετατραπεί σε αυτή την µορφή µέσω της χρήσης των 

τεχνητών µεταβλητών, ενός τεχνητού περιορισµού που θέτει το φράγµα, και µέσω 

ποικίλλων επαναπροσδιορισµών, εάν είναι απαραίτητο. Επιπλέον, η ανάλυση υπό 

αυτές τις προϋποθέσεις µπορεί να επεκταθεί εύκολα σε πολυωνυµική επίλυση του 

γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού. Ας προχωρήσουµε στην 

παραγωγή ενός πολυωνυµικού-χρόνου αλγόριθµου για να λύσουµε το πρόβληµα (4.1) 

υπό τους περιορισµούς (A1) και (A2). Σηµειώστε ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις, το 

πρόβληµα (4.1) είναι εφικτό και φραγµένο, και ως εκ τούτου έχει βέλτιστη λύση. 

Αρχίζοντας από το χ0 = (1/η,... ,1/η) και k = 0, ο αλγόριθµος εκτελεί το ακόλουθο 

επαναληπτικό βήµα, λαµβάνοντας ως δεδοµένο οποιαδήποτε εφικτή λύση xk > 0. 

(Α1) Το σηµείο x0 =  
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Ορίζουµε τη διαγώνια µήτρα Dk = diag (xk1,..., xkn }, όπου xk = ( xk1,..., xkn) και 

θεωρούµε τον ακόλουθο µετασχηµατισµό. 
 

 

ο οποίος είναι 

  ΣΧΗΜΑ :         ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΙΚΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

 

Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η εφικτή περιοχή του προβλήµατος (4.1) 

περιγράφεται από τη διατοµή του διάστασης (n-m) γραµµικού υποχώρου ορισµένου 

από το οµοιογενές σύνολο ισοτήτων Ax=0, µε το διάστασης (n-1) Simplex Sx = { x : 

1x = 1, x > 0 }. Η διατοµή είναι µια περιοχή διάστασης (n-m-1). Το σχήµα 4.1 

απεικονίζει µια κατάσταση σε n =  3 διαστάσεις µε ένα µόνο (m=1) οµοιογενή 

περιορισµό ισότητας. Υπό τον µετασχηµατισµό (4.2α) οποιοδήποτε σηµείο στο Sx 

που µετασχηµατίζεται σε ένα σηµείο στο (n-1) 
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διαστατικό Simplex Sy = { y : 1y=1, y^O }. Συγκεκριµένα, (όπως φαίνεται στο 

σχήµα 4.1) το τρέχον σηµείο xk µετασχηµατίζεται στο σηµείο yo = (1/n, ...,1/n), το 

κέντρο του Simplex Sy. Σηµειώνουµε ότι εάν κάποιος ήταν να χρησιµοποιήσει τον 

οµοπαραλληλικό µετασχηµατισµό y' = Dk_1x, ο οποίος είναι απλά µια κλιµακωτή 

πράξη, τότε ένα σηµείο x e Sx, θα µετασχηµατίζονταν, παραδείγµατος χάριν, σε ένα 

σηµείο y' όπως φαίνεται στο σχήµα 4.2. 

Εάν αυτό το σηµείο y' προβάλλεται επάνω στο S, κατά µήκος της ακτίνας που 

ορίζεται από την αρχή και το y', τότε θα λάβουµε το σηµείο y που δίνεται από το 

µετασχηµατισµό (4.2α), όπως φαίνεται στο σχήµα 4.2. Αυτό ισοδυναµεί µε διαίρεση 

του y' από το άθροισµα των συνιστωσών του όπως στο µετασχηµατισµό (4.2α), έτσι 

ώστε οι συνιστώσες του y να αθροίζουν στη µονάδα. Για αυτόν τον λόγο ο 

µετασχηµατισµός (4.2α) είναι γνωστός σαν προβολικός µετασχηµατισµός. 

Εκτελώντας αυτές τις πράξεις στην εφικτή περιοχή στο x-διάστηµα καταλήγουµε 

στην εφικτή περιοχή στο y-διάστηµα όπως απεικονίζεται στο σχήµα 4.1. 

Για να περιγράψουµε αλγεβρικά αυτήν την εφικτή περιοχή στο y-διάστηµα, 

θεωρούµε τον αντίστροφο προβολικό µετασχηµατισµό που λαµβάνεται µε την 

επίλυση ως προς χ στο Sx από το µετασχηµατισµό (4.2α).  

Αυτό δίνει χ = (Di<y)( 1Dk
-1x). Αφού 1χ = 1, έχουµε (1Dky) (1Dk

-1x) = 1. 

Εποµένως θα έχουµε (1Dk
-1x) = 1/(1Dky).  

Εποµένως ο µετασχηµατισµός (4.2) χαρτογραφεί σηµεία από το Simplex S< επάνω 

στο Simplex Sy και αντίστροφα. 
Υπό το µετασχηµατισµό (4.2), το πρόβληµα (4.1) µετασχηµατίζεται στο ακόλουθο 
πρόβληµα στο y-διάστηµα ως προς ένα υποσύνολο του Simplex Sy. 

Minimize    ADky = 0 , 1y = 1 , y > 0 J (4.3) 

Σηµειώστε ότι αν και οι περιορισµοί παραµένουν γραµµικοί επειδή το Ax = 0 είναι 

οµογενές, η αντικειµενική συνάρτηση έχει γίνει ένα πηλίκο γραµµικών συναρτήσεων. 

Αυτός ο τύπος προβλήµατος είναι γνωστός ως ένα κλασµατικό πρόβληµα γραµµικού 

προγραµµατισµού. Εντούτοις από την υπόθεση (A2), η βέλτιστη αντικειµενική τιµή 

στην εξίσωση (4.3) είναι µηδέν. Ως εκ τούτου µπορούµε ισοδύναµα να 

ελαχιστοποιήσουµε τον αριθµητή στο πρόβληµα, δεδοµένου ότι ο παρονοµαστής 

είναι θετικός και φραγµένος µακριά από το µηδέν για κάθε ye Sy. Αυτό οδηγεί στο 

ακόλουθο πρόβληµα. 
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Minimize {c y  : Py = P0, y ^ 0} (4.4) 
 
 και P0 

 
 

Αντί να λυθεί το πρόβληµα (4.4), που είναι ισοδύναµο µε την επίλυση του 

αρχικού προβλήµατος, θα βελτιστοποιήσουµε ένα συγκεκριµένο, απλούστερο 

περιορισµό αυτού του προβλήµατος. Αυτό θα παράγει µια νέα εφικτή λύση. 

Επαναλαµβάνοντας το βήµα επαναληπτικά, θα είµαστε σε θέση να λάβουµε 

πολυωνυµικά µια βέλτιστη λύση στο αρχικό πρόβληµα. 

Για να ορίσουµε αυτόν τον περιορισµό, ας θεωρήσουµε την η-διάστασης σφαίρα ή 

τη σφαίρα B(yo,r) µε κέντρο στο y0 = (1/η, ...,1/η) και µε την κατάλληλη ακτίνα r έτσι 

ώστε η διατοµή αυτής της σφαίρας µε το Simplex περιορισµό { y : 1y = 1 } να είναι µια 

σφαίρα διάστασης (η - 1) µε το ίδιο κέντρο και ακτίνα, τα οποία είναι εγγραµµένα στο 

Sy (σχήµα 4.3). Σηµειώστε ότι αυτή η ακτίνα r είναι η απόσταση από το κέντρο (1/η, ..., 

1/η) του Simplex µέχρι το κέντρο µιας από τις πλευρές του. Ωστόσο οι πλευρές του Sy 

είναι απλά µιας χαµηλότερης διάστασης Simplices. Ως εκ τούτου εξετάζοντας την 

πλευρά στην οποία η συνιστώσα y1 είναι µηδέν, για παράδειγµα, λαµβάνουµε το r ως 

την απόσταση από το ( 1/η, ..., 1/η ) στο ( 0, 1/(η-1),      1/(η-1) ). 

Αυτό δίνει r = 1 / -ν/η(η-1). 

Σχήµα 4.3 Βασικό βήµα του αλγορίθµου του Karmarkar 
 
 

y3 
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Θεωρήστε έναν περιορισµό της εξίσωσης (4.4) στον οποίο ψάχνουµε να 

ελαχιστοποιήσουµε το c y  υπό τον όρο ότι Py = P0, y > 0 και y e Β^0,α^, όπου 0 < α < 

1 είναι µια σταθερά. (Τη συγκεκριµένη επιλογή του α θα την εξετάσουµε αργότερα.) 

Σηµειώστε ότι έχουµε συρρικνώσει την εγγεγραµµένη σφαίρα κατά ένα παράγοντα α, 

και έτσι η ακτίνα της είναι αη Επιπλέον παραµένοντας εφικτό σε αυτό τον περιορισµό, 

η επανάληψη παραµένει αυστηρά θετική. Αφού y > 0 συνεπάγεται από την τοµή της 

σφαίρας και του Simplex περιορισµού { y : 1y = 1 }, αυτός ο περιορισµός είναι 

ισοδύναµος µε το πρόβληµα 
 
 

Minimize j c y :  Py = P0 , (y-yo )t(y-yo )  < α2
Γ

2 j (4.5) 
 

όπου { y :(y-y0)
t(y-y0) < α2Γ2 } περιγράφει τη σφαίρα B(y0,αr). Το σχήµα  δείχνει την 

εφικτή περιοχή του πάνω από δύο διαστάσεις Simplex. 

 

 

 
 

Σχήµα 4.4 Εικονογράφηση του αλγορίθµου του Karmarkar 
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3.2 Έρευνες για τον αλγόριθµο του Karmarkar 
 

Ένας αλγόριθµος, όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή, καλείται 
πολυωνυµικού βαθµού, αν το σύνολο της εργασίας που απαιτείται για να λυθεί 
οποιοδήποτε στιγµιότυπο του προβλήµατος, ορίζεται από ένα πολυώνυµο διάστασης 
n, και από το µήκος L εισαγωγής δεδοµένων που απαιτείται για την αποθήκευση του 
προβλήµατος . 
Μπορούµε να συµπυκνώσουµε τον παραπάνω ορισµό θέτοντας την f(n)=O(g(n)) αν 
υπάρχει σταθερός όρος Κ>0 ούτως ώστε για κάθε µεγάλο n, f(n)≤Kg(n). 
 
Οι υπερβολικές απαιτήσεις των αλγόριθµων Simplex σε υπολογιστική ισχύ, 
οδήγησαν τον Κhachiyan στην ελλιψοειδή του µέθοδο, κατά την οποία ο χρόνος που 
χρειαζόταν για να λυθεί ένα πρόβληµα µε n µεταβλητές και L bits ήταν: O(n6L2lnL 
lnln L). Παρ’όλ’αυτά διαπιστώθηκαν δύο σοβαρά µειονεκτήµατα κατά την εφαρµογή 
της µεθόδου. Πρώτον, η µέθοδος αυτή χρειαζόταν ένα µεγάλο αριθµό βηµάτων και 
δέυτερον, σε κάθε βήµα ήταν δύσκολο να εκµεταλλευτεί κανείς το πόσο αραιά ήταν 
τα αρχικά δεδοµένα. 
 

Ο Karmarkar ανανέωσε το ενδιαφέρον για τις µη-simplex µεθόδους 
παρέχοντας έναν νέο πολυωνυµικό αλγόριθµο. Από άποψη  πολυπλοκότητας ο 
αλγόριθµος του Karmarkar είναι καλύτερος από αυτόν του Κhachiyan κατά έναν 
παράγοντα O(n2)-O(n2.5). Παρά τη θεωρητική αξία της µεθόδου, ο κύριος λόγος που ο 
αλγόριθµος του Καρµάρκαρ κέρδισε τόσο µεγάλη δηµοτικότητα, είναι η ιδιότητα του 
ότι είναι πολύ πιο γρήγορος από τον αλγόριθµο simplex σε µεγάλα προβλήµατα του 
πραγµατικού κόσµου. Λίγο µετά την ανακάλυψη του αλγόριθµου από τον 
Καρµάρκαρ , το 1987, οι Gay, Karmarkar και Krishnan [Gay 86] σηµειώνουν: 
«Καθώς αυξάνει ο αριθµός των υπολογισµών για κάθε επανάληψη, αυξάνεται και η 
δύναµη κάθε βήµατος του αλγορίθµου. Την ίδια ώρα µειώνεται δραµατικά ο 
συνολικός αριθµός των επαναλήψεων που χρειάζονται για να βρεθεί η βέλτιστη λύση. 
∆ηλαδή, ο αλγόριθµος γίνεται καλύτερος καθώς το µέγεθος του προβλήµατος 
αυξάνει». 
 

∆ιάφοροι ανεξάρτητοι ερευνητές προσπάθησαν να εφαρµόσουν την µέθοδο 
χωρίς να καταφέρουν να πιστοποιήσουν τα πλεονεκτήµατα της. Παρ’όλ’αυτά, τα 
υπολογιστικά αποτελέσµατα βελτιώνονταν καθώς η µέθοδος γινόταν καλύτερα 
κατανοητή και σχεδιάζονταν εναλλακτικοί τρόποι εφαρµογής της [Adler 86, Chen 86, 
Goldfarb & Mehrotra 85]. Προτάθηκαν διάφορες τροποποιηµένες παραλλαγές της 
αρχικής µεθόδου όπως οι αφινικές µέθοδοι των Varnes και Vanderbei, η λογαριθµική 
µέθοδος του Frisch, αλλά και άλλες µέθοδοι που ασχολούνται µε το πρωτεύον 
πρόβληµα και δεν απαιτούν γνώση της βέλτιστης αντικειµενικής τιµής. Οι τελευταίες 
µέθοδοι εµφανίζουν µεγάλη σηµασία από θεωρητικής αλλά και πρακτικής άποψης 
[Todd & Burrell 85, Anstreicher 85, Gonzaga 85]. Οι Kapoor και Vaidya επέκτειναν 
την βασική προσέγγιση του αλγόριθµου του Καρµάρκαρ για να σχεδιάσουν έναν 
αλγόριθµο για προβλήµατα κυρτών εξισώσεων δευτέρου βαθµού. Οι ίδιοι ερευνητές 
πρότειναν µία µέθοδο για τη λύση προβληµάτων πολύ-παραγοντικής ροής. 
 

O αλγόριθµος του Καρµάρκαρ δεν είναι απλός. Το στοιχείο που τον χαρακτηρίζει 
είναι ότι κινείται στο εσωτερικό του πολυέδρου που ορίζεται από το πρόβληµα, σε 
αντίθεση µε τον simplex, ο οποίος κινείται αλγεβρικά στα όρια του πολυέδρου. Μετά 
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από πολλά χρόνια τριβής και εµπειρίας µε τον αλγόριθµο και τις συγγενείς µε αυτόν 
µεθόδους, µπορούµε να περιγράψουµε τα συστατικά του και να δείξουµε τις ιδιότητες 
του µε απλό τρόπο. Τα κύρια συστατικά του αλγορίθµου είναι: 
 

• Κλιµάκωση 
• Κατεύθυνση της πιο απότοµης καθόδου 
• ∆υναµική συνάρτηση 
• Οµοιογένεια 

 
 
3.3 Αλγόριθµος κατεύθυνσης της πιο απότοµης καθόδου 
 

Θα παρουσιάσουµε τον αλγόριθµο κατεύθυνσης της πιο διαβαθµισµένης 
απότοµης καθόδου (scaling-steepest descent ), τον οποίο θα αποκαλούµε χάριν 
συντοµίας SSD. Θεωρούµε το παρακάτω µη-γραµµικό πρόβληµα µε γραµµικούς 
περιορισµούς. 
 
minimize f(x) 
subject to  Ax=b, x≥0   (3.1) 
 
Ο αλγόριθµος SSD για αυτό το πρόβληµα, είναι απλά η µέθοδος της πιο απότοµης 
καθόδου, µε κάθε επανάληψη παραγόµενη από διαβαθµούµενο µετασχηµατισµό. Η 
διαβάθµιση είναι ο µετασχηµατισµός x=Dy όπου  το D  είναι µια διαγώνια µήτρα 
µε θετικές διαγώνιες καταχωρήσεις. Κάθε επανάληψη ξεκινά από ένα σηµείο xk 

όπου η διαβάθµιση θα είναι x→y:=X-1x όπου το Χ= diag(x1
k,…,xn

k) έτσι ώστε το 
xk να χαρτογραφείται στο e. Ο κανόνας σταµατήµατος µένει απροσδιόριστος σε 
αυτό το πρότυπο του αλγορίθµου.  
 
 
∆οθέντος ενός αρχικού εφικτού σηµείου x° > 0  e (0,1].  
Θέσε k := 0. 

Επανέλαβε 
Κλιµάκωση: X := diag(x1

k,…,xn
k), A* := AX , f*(y) := f(Xy). 

Κατεύθυνση: h := -P∆f*(e) , όπου P είναι η µήτρα προβολής στον 
κενό χώρο του Α* [Null(A)]. 
Αναζήτηση γραµµών: Βρες λ*  που ανήκει στο argmin{f* (e + λh) 
| λ > 0 , e + λh≥ 0}. 
Αποτέλεσµα: y* := e +δλ*h. 
Πίσω στον αρχικό χώρο: xk+l := Xy*. 
k:=k + l.  

Μέχρι τη σύγκλιση. 
Σχ.1 Αλγόριθµος SSD (scaling-steepest descent) 
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3.4 Ο αλγόριθµος του Karmarkar µε την µορφή SSD 
 
O αλγόριθµος του Καρµάρκαρ είναι ο αλγόριθµος SSD που περιγράψαµε πιο 
πάνω µε δ=1, όπως ισχύει για το πρόβληµα (3.4). Ο αλγόριθµος του 
Καρµάρκαρ σε αντιδιαστολή µε τον SSD είναι ο εξής: 
 
∆οθέντος ενός αρχικού εφικτού σηµείου x°=e, x  S και L>0.  
Θέσε k := 0. 

Επανέλαβε 
Κλιµάκωση: X := diag(x1

k,…,xn
k), A* := AX , c*:= Xc. 

Κατεύθυνση: h := -(n/c*΄e)Pc+e  , όπου P είναι η µήτρα 
προβολής στον κενό χώρο του Α* [Null(A)*]. 
Αναζήτηση γραµµών: Βρες λ*  που ανήκει στο argmin{f* (e + λh) 
| λ > 0 , e + λh≥ 0}. 
Αποτέλεσµα: y* := e +λ*h. 
Πίσω στον αρχικό χώρο: xk+l := Xy*. 
k:=k + l.  

Μέχρι f(xk)<-2nL. 
 x:=xk/α΄xk 

Σχ.2 Αλγόριθµος KARMARKAR /SSD 
 

Παρατηρήσεις: 
 

(1) Η διαβαθµισµένη συνάρτηση που ορίζεται από την f*(y):=f(Xy) 
ικανοποιεί τις σχέσεις: 

 

 
όπου ο σταθερός όρος µπορέι να αγνοηθεί στην αναζήτηση γραµµών. 
Η κλίση δίνεται από την σχέση:  

  
Αφού e  Null(A*), Pe=e όπου Null(A*) o κενός χώρος του Α* . 
 

(2) Η αναζήτηση γραµµών καθορίζεται καλά, καθώς η f*  αυξάνεται κατά τρόπο 
αόριστο κοντά στα σύνορα (εκτός από την εξαιρετικά απίθανη περίπτωση 
της βέλτιστης λύσης που αγνοείται).  ∆εν υπάρχει καµία ανάγκη για ακριβή 
αναζήτηση γραµµών. Στην πραγµατικότητα, η απόδειξη σύγκλισης ισχύει 
για  οποιαδήποτε διαδικασία µπορεί να παράγει λύση όχι χειρότερη από  λ= 
 .׀׀h׀׀/0.2

 



 23 

(3) H ακολουθία xk µπορεί να γίνει εφικτή για το αρχικό πρόβληµα µε την 
εισαγωγή  της εντολής xk:=x k/α΄xk  µετά από κάθε επανάληψη. Σε αυτήν 
την περίπτωση, ο κανόνας σταµατήµατος µπορεί να αντικατασταθεί από  
"ΜΕΧΡΙ c'x Κ <  ε, για κάθε µικρό ε. 

 
Αν θέλουµε να θέσουµε ένα θεωρητικό υπόβαθρο, θα λέγαµε ότι ο αλγόριθµος του 
Karmarkar έχει στενή σχέση µε τη µη γραµµική βελτιστοποίηση, δεδοµένου ότι 
ελαχιστοποιεί ουσιαστικά µια βοηθητική µη γραµµική "πιθανή συνάρτηση"  g(X),  
που  καθορίζεται στο σχετικό εσωτερικό του πολυχώρου των εφικτών λύσεων του 
γραµµικού  προγράµµατος. (Η ελάχιστη αξία  της g(X)  είναι πραγµατικά  -oo.) Η 
κατεύθυνση αναζήτησης  του αλγορίθµου Karmarkar είναι πάντα µια κατεύθυνση της 
µείωσης  του g(X),  έτσι ώστε ο αλγόριθµος να είναι στην ουσία µια µέθοδος καθόδου 
για  την g(X).  Μια βασική επιτυχία του αλγορίθµου του Karmarkar, είναι  η 
απόδειξη πολυωνυµικού βαθµού του ορίου που δεσµεύεται για τη σφαιρική 
σύγκλιση.  

 
 
 
 
3.5 Ο αλγόριθµος του Karmarkar και η µέθοδος Newton 
 

 
Το κύριο µέληµα αυτής της παραγράφου είναι η ερµηνεία του αλγορίθµου  
Karmarkar σε σχέση µε τη µέθοδο Newton (η µέθοδος αυτή θα αναλυθεί 
εκτενώς στα παρακάτω κεφάλαια). Προκειµένου να διατυπωθεί µε ακρίβεια 
αυτή η ερµηνεία, χρησιµοποιούµε µια  έκδοση πλήρους διάστασης του 
αλγορίθµου Karmarkar. Αυτή καθορίζεται για τα γραµµικά  προγράµµατα 
στο  Rn µε την ανισοτική µορφή ως εξής: 
 

minimize     (c, x) 
subject to    (aj,  x)≥  bj 1≤ j ≤m, (3.5) 
 

έτσι ώστε το πολύτοπο P των εφικτών λύσεων να είναι  πολυδιάστατο  και  
οριακό. (Ο καθορισµός ισχύει επίσης για µερικά σύνολα περιορισµών που 
έχουν ένα απεριόριστο πολυτόπο εφικτών λύσεων.) Εδώ το (c, x) 
είναι το ευκλείδιο εσωτερικό γινόµενο. Συνδέουµε σε ένα τέτοιο γραµµικό 
πρόγραµµα την  πιθανή συνάρτηση 
 

 
 
όπου το c0  είναι η  βέλτιστη αξία  της αντικειµενικής συνάρτησης. 
 
Το κύριο συµπέρασµα είναι ότι κάτω από έναν κατάλληλο προβολικό 
µετασχηµατισµό  του περιβάλλοντα χώρου Rn  του γραµµικού 
προγράµµατος, ο αλγόριθµος του Karmarkar γίνεται ένας  σφαιρικός 
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αλγόριθµος  της µεθόδου  Newton για µια συνάρτηση λογαριθµικού ορίου 
(logaritmic barrier function) στο µετασχηµατισµένο χώρο. Ένας αναστρέψιµος 
προβολικός µετασχηµατισµός είναι της µορφής: 
 

 
 
όπου η (n X 1) X (n X 1) µήτρα 
 

είναι αντιστρέψιµη. 
 
Aν η Φ τοποθετεί το επίπεδο Ηj={x: (aj,  x)=  bj } στο υπερεπίπεδο 
 

 
 
τότε η συνάρτηση λογαριθµικού ορίου στη µετασχηµατισµένη περιοχή Φ(Int(P)) 
είναι:  
 

  
Αποδεικνύεται ότι οποιοσδήποτε αντιστρέψιµος προβολικός µετασχηµατισµός 
Φ που τοποθετεί το επίπεδο  Hopt = {x: (c, x) = c0}, στο οποίο η αντικειµενική 
συνάρτηση  (c, x) παίρνει τη βέλτιστη τιµή, στο «υπερεπίπεδο του απείρου», 
µετατρέπει τον προβολικό κλιµακούµενο αλγόριθµο στην σφαιρική µέθοδο 
του Newton στο µετασχηµατισµένο διάστηµα. ∆ηλαδή, εάν  {Χ Κ } είναι οι 
επαναλήψεις του προβολικού αλγόριθµου, τότε οι εικόνες τους {Φ(Χ Κ )}, 
είναι οι επαναλήψεις της σφαιρικής µέθοδου του Newton για  τη συνάρτηση 
λογαριθµικού ορίου και  αντίστροφα. 

Το αποτέλεσµα ενός τέτοιου προβολικού µετασχηµατισµού απεικονίζεται 
στο παρακάτω σχήµα. Το περιορισµένο πολύτοπο (bounded polytope)  P  
µετατρέπεται σε ένα δίχως όρια πολύτοπο Φ(Ρ),  και το πρόβληµα εύρεσης  
βέλτιστης λύσης στο Ρ  µετασχηµατίζεται στο πρόβληµα εύρεσης µιας  
"κατεύθυνσης στο άπειρο" στο απεριόριστο πολύτοπο Φ(Ρ). 
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Σχ.3 Περιορισµένο και απεριόριστο πολύτοπο 

 

Η συνάρτηση λογαριθµικού ορίου είναι στην ουσία η εικόνα κάτω από τον 
προβολικό  µετασχηµατισµό Φ της πιθανής συνάρτησης g(x) που είδαµε 
προηγουµένως. Αυτή η ερµηνεία  του αλγορίθµου του Karmarkar δείχνει ότι 
η πιθανή συνάρτησης g(x)  διαδραµατίζει έναν κεντρικό ρόλο κατά την 
εξέταση του αλγορίθµου ως µη γραµµική µέθοδος βελτιστοποίησης. Αυτά 
τα αποτελέσµατα προτείνουν, ότι  πρέπει να θεωρήσουµε άλλες µεθόδους 
εσωτερικών-σηµείων γραµµικού προγραµµατισµού βασισµένες στην 
ελαχιστοποίηση της πιθανής συνάρτησης g(x), ως προσεγγιστικές της µεθόδου 
του Newton. Οι µέθοδοι αυτές, που µοιάζουν µε αυτήν του Newton, 
προσφέρουν τη δυνατότητα µικρότερου αριθµητικού υπολογισµού γραµµικής 
άλγεβρας ανά βήµα, µε κόστος ότι απαιτούνται περισσότερα βήµατα για τη 
σύγκλιση. 
 
 
 
3.6 Περίληψη του αλγόριθµου του Karmarkar 
 
 
Θεωρούµε το παρακάτω γραµµικό πρόβληµα στην ισοτική του µορφή: 

 
Minimize cTx=z 
Subject to Ax=0 

   eTx=n   (3.6) 
   x≥0 
 
Ο Karmarkar κάνει επίσης τις τρεις κάτωθι υποθέσεις: 
 
Υ1 Υπάρχει λύση ελαχιστοποίησης x*, τέτοια ώστε η ελάχιστη τιµή της 

αντικειµενικής συνάρτησης να είναι µηδέν, π.χ. cTx=0. 
Υ2 ∆ίνεται η αρχική εφικτή εσωτερική λύση x0>0, Ax0=0, eTx0=n. 

∆είχνουµε ότι cTx0=z0. 
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Υ3 Η διαδικασία εύρεσης λύσης παράγει εφικτά εσωτερικά σηµεία 
επαναλήψεων: Μια εφικτή λύση x=xt δηλώνεται «βέλτιστη» αν 

(zt/z0)=(cTxt/cTx0)≤(e-q/g0) 
 όπου g0=(x1

0, x2
0,…,xn

0)1/n είναι ο γεωµετρικός µέσος των x1
0, 

x2
0,…,xn

0, το q είναι µία δοσµένη θετική σταθερά, και το e είναι η 
βάση των φυσικών λογαρίθµων. 

 
∆οθέντος λοιπόν του παραπάνω γραµµικoύ προβλήµατος στην τυπική 
µορφή, που ικανοποιεί τις τρεις υποθέσεις και διαθέτει ένα εφικτό 
εσωτερικό σηµείο x0=e, ο αλγόριθµος του Karmarkar µπορεί να συνοψιστεί 
ως εξής: 
 
ΒΗΜΑ 1: Ξεκίνα µε t=0 και εφικτό εσωτερικό σηµείο x0=e. 
 
ΒΗΜΑ 2: Αν cTx0=0 σταµάτησε µε x*=x0  βέλτιστο. 
 
ΒΗΜΑ 3: Έλεγξε για Σύγκλιση. ∆οθέντος του τρέχοντος σηµείου xt, 

ερεύνησε για τερµατισµό: 
 

cTxt/cTx0≤2-q 

  
Αν ικανοποιείται η σχέση τότε x*=x0  βέλτιστο. 

 
ΒΗΜΑ 4: Υπολόγισε την Κατεύθυνση ∆ιερεύνησης. 

o D=Diag(xt) 
o F= AD 

                           eT 
o Υπολόγισε pt*= -[I-F T(FFT)-1F]Dc ως την κατεύθυνση της 

µείωσης cTDy από το κέντρο του simplex S στον 
µετασχηµατισµένο χώρο. 

o Θέσε pt=pt* *pt׀׀/  ׀׀
 
BHMA 5: Υπολόγισε το νέο σηµείο y t+1 στον µετασχηµατισµένο χώρο. 
  Θέσε y t+1= yt + αrpt 

Όπου yt=e, r=√n/(n-1) είναι η ακτίνα της µεγαλύτερης 
εγγεγραµµένης σφαίρας στο simplex του µετασχηµατισµένου 
χώρου, α µία σταθερά που ανήκει στο διάστηµα (0,1), και 
αr= ρ ορίζεται στο 0,5. Στην πράξη το ρ µπορεί να επιλεγεί 
µεγαλύτερο, δηλαδή ρ=0,9. 
 

ΒΗΜΑ 6: Υπολόγισε το νέο σηµείο x t+1 στον αρχικό χώρο. Τελικά 
µετασχηµάτισε τις συντεταγµένες πίσω στον αρχικό χώρο 
χρησιµοποιώντας τον τύπο: 

 
 x t+1=n[D y t+1)/eT D y t+1] 
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BHMA 7: Θέσε t+1→t και γύρισε στο Βήµα 3. 
 
Σχόλιο: Από τη στιγµή που θέλουµε να µεγιστοποιήσουµε την µείωση της 
πιθανής συνάρτησης (potential function) είναι προτιµητέο να θέσουµε  
αr= ρ, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανή συνάρτηση κατά µήκος της 
κατεύθυνσης pt στο Βήµα 5. Μια αποτελεσµατική τεχνική για την επίτευξη 
αυτής της ελαχιστοποίησης, βασίζεται στον σχεδιασµό αναζήτησης 
γραµµών κυβικής τακτοποίησης. Σ’αυτό το σηµείο θεωρούµε σκόπιµο να 
παρουσιάσουµε τον προοδευτικό αλγόριθµο του Karmarkar, σύµφωνα µε τον 
οποίο, το ΓΠ πρόβληµα µετασχηµατίζεται στο πρόβληµα (για κάθε z εφικτό 
και θετικό σηµείο): 
 
 n(Zc)Tξ 
min     : ΑΖξ=0, etξ=n, ξ≥0  (3.7) 
  eT(zξ) 
 
Είσοδος 
 Παράµετρος ακριβείας ε>0. 
 
ξεκίνα  
 x:=e; 
 όσο cTx≥ε εκτέλεσε 
 ξεκίνα 
  z:=argminξ {(Χc)Tξ: Axξ=0, eTξ=n, ││ξ-e││≤αr}; 
  x:=Tx(z); 
 σταµάτησε 
σταµάτησε 

 
Σχ.4 Προοδευτικός αλγόριθµος του Karmarkar 

 
 

 
 
 
3.7  Εφαρµογή του αλγορίθµου 
 
 
Εν συντοµία τα πέντε βήµατα του αλγορίθµου του Karnarkar είναι τα εξής: 
 

Βήµα 0: Μετασχηµάτισε το ΓΠ στην κανονική µορφή. Θέσε k=0. 
Bήµα 1: Αποφάσισε την κατεύθυνση αναζήτησης. 
Βήµα 2: Μετακινήσου στην κατεύθυνση αναζήτησης. 
Βήµα 3: Αποφάσισε νέο τρέχον σηµείο. 
Βήµα 4: Αξιολόγησε την µετασχηµατισµένη αντικειµενική συνάρτηση σε 
σχέση µε τη βελτιστότητα. Αν η τιµή είναι µηδέν ή δεν υπάρχει πρόοδος, 
σταµάτησε. Αλλιώς θέσε k=k+1 και επέστρεψε στο βήµα 1. 
 
 
 



 28 

 
 
Έστω ότι έχουµε να λύσουµε το πρόβληµα: 
 
Minimize  2x1 + 3x2 
s.t.  2x1 +   x2 ≤ 4 
    x1 + 2x2 ≤ 4 
   x≥0 
Kριτήριο τερµατισµού є2= 1 Χ 10-3. 
 
ΛΥΣΗ 
Μετασχηµατίζουµε το πρόβληµα στην εξής µορφή: 
 
Maximize 2x1 + 3x2 
s.t.  2x1 +   x2  + u1 = 4 
    x1 + 2x2 + u2 = 4 
   u≥0 
 
Για κάθε επανάληψη ισχύει: u=b-Ax. Επίσης έχουµε: 
 
  2 1  4     2 1 
    A=       b=  cT=[2   3]   AT= 
  1 2  4     1 2 
 
Για να υπολογίσουµε ένα αρχικό σηµείο χρησιµοποιούµε τη σχέση: 
 

x0 = (║b║/║Ac║) c 
 
Στο παράδειγµά µας έχουµε: 
 
 2 1 2   7        2 
Αc=          =        , x0=((√42+42)/(√72+82))        =[1.0643 1.5965]T 
 1 2 3   8        3 
 
To z0 υπολογίζεται από τη σχέση 2 X ║b-Ax0║2 oπότε z

0=0.7531. Επειδή 
έχουµε µη εφικτό αρχικό σηµείο λύνουµε το πρόβληµα της Φάσης Ι, το οποίο 
είναι το ακόλουθο: 
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Maximize 2x1 + 3x2 – 9185372z 
s.t.  2x1 +   x2  + z = 4 
    x1 + 2x2 +  z = 4 
  (για τον υπολογισµό του Μ χρησιµοποιήσαµε µ=1 Χ 105) 
 
Για την Φάση Ι τα αποτελέσµατα επιδεικνύονται στον παρακάτω πίνακα. 
Σηµειώνουµε ότι όταν z<0, η έρευνα τερµατίζεται. 
 
Επανάληψη  dX  du  x  z=u 
        0    -   -       1.0643         0.5144 

1.5965 0.5144 
        1        -0.0126       -0.0252       1.1007             0.2749 
         0.0504          -0.8821          1.4509           -0.2572   
Για τη Φάση ΙΙ η λύση παρουσιάζεται πιο κάτω βήµα βήµα. 
 
Βήµα 0 Ξεκινάµε µε x=(1.1007, 1.4509) ως αρχικό σηµείο. 
 
Βήµα 1 Υπολογίζουµε c1=6.5542 και u1T=[0.3477  -0.0026] 
             0.3477      0     8.2716 0 
  Οπότε Du=       και Du

-2=        
      0       -0.0026      0       147929 
 
Bήµα 2 Υπολογίζουµε τις διευθύνσεις dX και du χρησιµοποιώντας τις 

ισότητες: 
 
 dX=(AT Du

-2A)-1c και du=-A(AT Du
-2A)-1c 

 
 Λύνουµε την ισότητα [h] [dX] = cT όπου 
 

   1511941 302337 
h=AT Du

-2A= 
     302337 604650 
 
  Βρίσκουµε τα dX και du από τις παρακάτω σχέσεις: 
 
  dX=(AT Du

-2A)-1c=(0.02684, -0.0134) 
 
            -0.0403 
  du=-A(AT Du

-2A)-1c= 
        -8.8214 X 10-6 
 
Bήµα 3 Ελέγχουµε το du και βλέπουµε ότι δεν είναι 

θετικό.υπενθυµίζουµε ότι θετική τιµή θα υποδείκνυε ότι δεν 
υπάρχει εφικτή λύση. Επιλέγοντας σ=0.99 υπολογίζουµε το α: 
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         0.3477       -0.0026 

α=.99 Χ min   -   ,       -         =8.5480 
        -0.0437  -8.8214 X 10-6 
 
  Σηµειώνουµε ότι το απόλυτο ελάχιστο πάρθηκε διότι η τιµή  

u2=-0.0026 σηµατοδοτεί ότι το αρχικό σηµείο είναι σχεδόν στα 
όρια της εφικτής περιοχής. 

 
Βήµα 4 Αποφασίζουµε το επόµενο σηµείο επανάληψης σύµφωνα µε τον 

τύπο: 
 
     1.3301 
 x1=x0+αdX= 
      1.3366 

Υπολογίζουµε την αντικειµενική συνάρτηση στο καινούργιο 
σηµείο για να πάρουµε c2=6.6690. Ελέγχουµε το κριτήριο 
σταµατήµατος.│cTxk-cTxk-1│/ max{1, │cTxk-1│}≤ є2 
Βλέπουµε ότι η συνθήκη δεν ικανοποιείται οπότε επιστρέφουµε 
στο βήµα 1 και επαναλαµβάνουµε τα βήµατα αυτά. Τα 
αποτελέσµατα των επαναλήψεων φαίνοννται στον παρακάτω 
πίνακα. 

  
Επανάληψη         dX  du    x  є 
        0       0.0268        0.0403          1.3301         0.5144 
                          -0.0134     -8.8214 X 10-6     1.3363 
        1      -1.1 Χ 10-       -1.62 X 10-6       1.3333         0.0006 
      -2.2 X 10-6        -3.30 X 10-6       1.3333   
 
Η τελική λύση είναι x=(1.3333, 1.3333) µε αντικειµενική τιµή 6.6667. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Γραµµικός Προγραµµατισµός είναι η διαδικασία εύρεσης µιας βέλτιστης 
λύσης µιας γραµµικής συνάρτησης, η οποία να είναι συµβατή µε ένα πεπερασµένο 
σύνολο γραµµικών ανισοτήτων, δηλαδή, ο γραµµικός προγραµµατισµός περιγράφει 
ένα µοντέλο που αφορά τη µεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση µιας γραµµικής συνάρτησης 
κάτω από κάποιους γραµµικούς περιορισµούς. Από την οικονοµική σκοπιά, ο γραµµικός 
προγραµµατισµός είναι µια τεχνική που ασχολείται µε το πρόβληµα της κατανοµής των 
περιορισµένων πόρων ενός συστήµατος σε ανταγωνιζόµενες δραστηριότητες κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο (καθώς και µε άλλα προβλήµατα µε ανάλογη ή παραπλήσια 
διαµόρφωση). Θεωρείται σαν µια από τις πιο σπουδαίες µαθηµατικές ανακαλύψεις των 
µέσων χρόνων του εικοστού αιώνα και στις µέρες µας αποτελεί ένα µοντέλο ευρείας χρήσης 
για καθηµερινά ζητήµατα των περισσότερων µεσαίου και µεγάλου µεγέθους εµπορικών - 
βιοµηχανικών εταιρειών.  

Ο όρος «προγραµµατισµός» δεν έχει την έννοια του «προγραµµατισµού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών» αλλά αυτήν του «σχεδιασµού». Ο γραµµικός 
προγραµµατισµός ασχολείται µε τη σχεδίαση των δραστηριοτήτων του συστήµατος που 
περιγράφει για να προκύψει το άριστο αποτέλεσµα, το αποτέλεσµα δηλαδή εκείνο, που 
µεταξύ όλων των δυνατών εναλλακτικών λύσεων πραγµατώνει τον προκαθορισµένο σκοπό 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο γραµµικός προγραµµατισµός παρουσιάζει, επίσης, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεωρητική πληροφορική. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 
µοντελοποίηση και την επίλυση πολλών συνδυαστικών προβληµάτων τα οποία εκ 
πρώτης όψεως δεν σχετίζονται µε το γραµµικό προγραµµατισµό. 

 Έτσι, ο ελλειψοειδής αλγόριθµος (ο πρώτος αλγόριθµος πολυωνυµικού 
χρόνου για το γραµµικό προγραµµατισµό) ή οι πιο πρόσφατες µέθοδοι των 
εσωτερικών σηµείων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποδοτική επίλυση 
πολλών συνδυαστικών προβληµάτων, όπως για παράδειγµα ο υπολογισµός βέλτιστων 
ροών σε ένα δίκτυο, η εύρεση ενός µέγιστου ταιριάσµατος (maximal matching) σε ένα 
γράφο, ή ενός χρωµατισµού σε ένα τέλειο γράφηµα. Η αρχική µαθηµατική διατύπωση του 
προβλήµατος καθώς και µια συστηµατική διαδικασία λύσης του, η µέθοδος Simplex, 
οφείλεται στον G. B. Dantzig στα 1947. Νωρίτερα διάφορα προβλήµατα τύπου γραµµικού 
προγραµµατισµού είχαν διαµορφωθεί και επιλυθεί. Τα σηµαντικότερα από αυτά 
αφορούν το πρόβληµα µεταφοράς (Hitchcock 1941, Koopmans 1949) και το πρόβληµα της 
δίαιτας (Stigler 1945). Ο Dantzig ήταν όµως ο άνθρωπος που κατασκεύασε το γενικό 
πλαίσιο και ταυτόχρονα ανακάλυψε µέθοδο επίλυσης του. 

  

Πολλά από τα προβλήµατα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε ανάγονται σε γραµµικά 
προβλήµατα. Κλασικά παραδείγµατα αποτελούν τα προβλήµατα προγραµµατισµού 
των πληρωµάτων σε µια αεροπορική εταιρία, ο υπολογισµός του συνδυασµού 
πρώτων υλών σε ένα εργοστάσιο που µεγιστοποιεί το κέρδος του τελικού 
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προϊόντος, ή ο υπολογισµός των ροών αυτοκινήτων σε ένα οδικό δίκτυο, ή του 
φόρτου πληροφοριών σε ένα δίκτυο επικοινωνίας. 

 
 

 
 

4.1     Η  Φύση του Γραµµικού Προγραµµατισµού 
 

Ο γραµµικός προγραµµατισµός (Linear Programming) είναι µια από τις πλέον 
δηµοφιλές τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας (Operations Research), οι οποίες 
έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων και 
οργανισµών στη λήψη των αποφάσεων τους. Επίσης, αυτό που πρέπει να τονιστεί 
είναι ότι ο γραµµικός προγραµµατισµός ασχολείται κυρίως µε το πρόβληµα της 
άριστης κατανοµής των περιορισµένων πόρων µεταξύ ανταγωνιζόµενων 
δραστηριοτήτων. Αυτό σηµαίνει, ότι ο γραµµικός προγραµµατισµός επικεντρώνεται 
στον εντοπισµό του άριστου (βέλτιστου) προγράµµατος, µε το οποίο κατανέµονται 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι περιορισµένοι διαθέσιµοι πόροι µιας επιχείρησης 
στις ανταγωνιζόµενες δραστηριότητες της ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι της. 

 
Οι στόχοι της επιχείρησης πρέπει να επιτυγχάνονται κάτω από ορισµένες 

συνθήκες, οι οποίες εµφανίζονται µε τη µορφή περιορισµών που πρέπει να 
ικανοποιούνται και οι οποίοι επιβάλλονται τόσο από εσωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης όσο και από το εξωτερικό. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 
περιορισµούς αναφέρονται στους περιορισµένους πόρους της επιχείρησης, όπως είναι 
οι πρώτες ύλες, η εργασία, το κεφάλαιο κ.ά. Εκτός από αυτούς υπάρχουν και άλλοι 
περιορισµοί οι οποίοι επιβάλλονται από άλλες αιτίες όπως η νοµοθεσία που 
επικρατεί, η πολιτική της επιχείρησης καθώς και άλλοι πολλοί. 
Επιπλέον, για τον όρο ανταγωνιζόµενες δραστηριότητες πρέπει να τονιστεί ότι οι 
εξεταζόµενες δραστηριότητες µιας επιχείρησης δε σηµαίνει ότι είναι οπωσδήποτε 
ανταγωνιστικές στην αγορά, αλλά ότι ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την 
κατανάλωση των περιορισµένων διαθέσιµων πόρων της. Αν για παράδειγµα, µια 
επιχείρηση παράγει καρέκλες και τραπέζια, τα δύο αυτά προϊόντα, ενώ δεν είναι 
ανταγωνιστικά στην αγορά, ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την κατανάλωση των 
διαθέσιµων πόρων της επιχείρησης, όπως είναι οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, η εργασία 
και άλλοι συντελεστές παραγωγής. 
Η βέλτιστη λύση η οποία υπολογίζεται µε τη βοήθεια του γραµµικού 
προγραµµατισµού αναφέρεται στη µεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση ενός κριτηρίου 
απόδοσης το οποίο µπορεί να αναφέρεται στη µεγιστοποίηση του κέρδους από τις 
πωλήσεις µιας επιχείρησης ή στην ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής των 
προϊόντων ενός εργοστασίου ή στο κόστος µεταφοράς ενός προϊόντος από διάφορα 
κέντρα παραγωγής στα σηµεία πώλησης του. 
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4.2 Ιστορική Αναδροµή του Γραµµικού Προγραµµατισµού 

 
Ο γραµµικός προγραµµατισµός ή γενικότερα η επιχειρησιακή έρευνα έχει τις 

ρίζες της στο Β' Παγκόσµιο πόλεµο. Τότε για πρώτη φορά εφαρµόσθηκαν 
επιστηµονικές µέθοδοι για την καλύτερη, τη βέλτιστη κατανοµή των συµµαχικών 
δυνάµεων και εφοδίων στην Ευρώπη έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος 
πρόσβασης στις πιθανότερες εστίες µαχών και να βελτιωθεί ο εφοδιασµός, ο 
συντονισµός και η διοίκηση των συµµαχικών δυνάµεων. Την εποχή εκείνη µάλιστα 
έγινε και η βάπτιση της νεογέννητης επιστήµης. Ονοµάσθηκε στην αγγλική γλώσσα 
Operations Research (USA) ή Operational Research (United Kingdom), όρος που 
σηµαίνει έρευνα στρατιωτικών επιχειρήσεων. 

Η Ευρώπη µπορεί δίκαια να χαρακτηριστεί ως µητέρα της επιχειρησιακής 
έρευνας. Λίγο µετά την έναρξη του Β' παγκοσµίου πολέµου και πιο συγκεκριµένα 
λίγο πριν την απόβαση των Γερµανών στην Μεγάλη Βρετανία, συγκροτήθηκε µια 
επιστηµονική επιτροπή ο σκοπός της οποίας ήταν ο εντοπισµός των θέσεων στις 
οποίες επρόκειτο να εγκατασταθούν µονάδες ραντάρ ώστε να µεγιστοποιηθεί η 
πιθανότητα αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των γερµανικών βοµβαρδιστικών 
[Beasley, 1996], [Lenstra et all, 1991], [Orden, 1993]. Στην τότε Σοβιετική Ένωση 
δούλευε ο γνωστός µαθηµατικός L. V. Kantorovich. Οι σηµαντικές ανακαλύψεις του 
Kantorovich [Kantorovich, 1939] στο µετέπειτα αναφερόµενο πρόβληµα µεταφοράς 
του Hitchcock [Hitchcock, 1941] επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την Βασιλική Ακαδηµία 
της Σουηδίας να του απονείµει µαζί µε τον T. C. Koopmans το βραβείο νόµπελ 
Οικονοµίας το 1975. Ο T. C. Koopmans είναι αυτός που πρώτος πρότεινε το όνοµα 
Γραµµικός Προγραµµατισµός [Dantzig, 1963], [Koopmans, 1949] [Koopmans, 1951]. 
Οι σηµαντικότερες όµως ανακαλύψεις έγιναν στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού. 
Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου πολέµου και της επικείµενης απόβασης στην 
Ευρώπη, ζητήθηκε από τις ένοπλες ∆υνάµεις των Η.Π.Α. η βοήθεια των επιστηµών 
του Ran Corporation. Πολλοί επιστήµονες µεταξύ των οποίων και ο νεαρός τότε 
διδάκτωρ του µαθηµατικού τµήµατος του Πανεπιστηµίου του Σικάγο, George B. 
Dantzig, κλήθηκαν για την επίλυση των κρίσιµων εκείνων προβληµάτων. 
Λίγο µετά τη λήξη του πολέµου, το 1947 ο Dantzig συνέλαβε την ιδέα της ανάπτυξης 
µιας µεθόδου επίλυσης του πιο απλού από µαθηµατικής απόψεως προβλήµατος 
βελτιστοποίησης, του γραµµικού προβλήµατος, ο αλγόριθµος Simplex, ίσως το πιο 
σηµαντικό αποτέλεσµα της Επιχειρησιακής Έρευνας [Dantzig, 1949], [Dantzig, 
1982]. 

Τη δεκαετία του '50 και '60 η βιβλιογραφία είναι πλούσια από δηµοσιεύσεις 
σηµαντικότατων αποτελεσµάτων που αποδείκνυαν την πρακτική 
αποτελεσµατικότητα του αλγορίθµου simplex. Όµως ο ρυθµός αύξησης του µεγέθους 
των πρακτικών προβληµάτων ήταν µεγαλύτερος όχι µόνο του ρυθµού αύξησης της 
ταχύτητας των υπολογιστών αλλά και του ρυθµού παραγωγής νέων σηµαντικών 
αποτελεσµάτων. Ο αλγόριθµος simplex άρχισε να αντιµετωπίζει προβλήµατα χρόνου 
στην επίλυση των µεγάλων προβληµάτων. Το σηµαντικότερο χτύπηµα ήρθε το 1971 
όταν οι µαθηµατικοί Klee και Minty [Klee&Minty, 1972] απάντησαν αρνητικά στο 
πιο σηµαντικό ανοικτό πρόβληµα της εποχής εκείνης, του χαρακτηρισµού της 
υπολογιστικής πολυπλοκότητας της χειρότερης περίπτωσης. Απέδειξαν ότι ο 
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αλγόριθµος simplex είναι από θεωρητική άποψη το χειρότερο που µπορούσε να 
συµβεί, ένας εκθετικός και όχι πολυωνυµικός αλγόριθµος. 

 
 
Η απόδειξη αυτή των Klee και Minty έστρεψε την έρευνα σε άλλες 

κατευθύνσεις. Ιδιαίτερα η ανακάλυψη πολυωνυµικού αλγορίθµου για το γραµµικό 
πρόβληµα έγινε το νέο διάσηµο ανοικτό πρόβληµα, το οποίο ταλαιπώρησε την 
επιστηµονική κοινότητα περίπου 10 χρόνια. Το 1979 ο νεαρός τότε Ρώσος 
επιστήµονας L. Khachian [Khachian,1979] τροποποίησε έναν αλγόριθµο ο οποίος 
αναπτύχθηκε από άλλους Ρώσους επιστήµονες, I. I. Dikin [Dikin, 1967] και Ν. Ζ. 
Shor [SHor, 1977], και απέδειξε ότι η τροποποίηση του είναι πολυωνυµική. Ο νέος 
αλγόριθµος, ο ελλειψοειδής (ellipsoid algorithm) ή ρώσικος αλγόριθµος παρ' ότι ήταν 
ότι καλύτερο από θεωρητικής απόψεως έµελλε να µείνει γνωστός στην ιστορία και 
για την µνηµειώδη πρακτική αναποτελεσµατικότητα του. Οι συγκρίσεις µε τον 
αλγόριθµο Simplex ήταν απογοητευτικές και η αιτιολόγηση ήταν σχεδόν προφανής. 
∆ούλευε πάντα στη χειρότερη περίπτωση του. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι επιστήµονες στράφηκαν φυσιολογικά στην επινόηση 
νέων πολυωνυµικών αλγορίθµων οι οποίοι όµως έπρεπε να είναι αποτελεσµατικοί και 
στην πράξη. Το ∆εκέµβριο του 1983 ο N. Karmarkar στο συνέδριο της IEEE, 
ανακοίνωσε ότι ο πολυωνυµικός αλγόριθµος εσωτερικών σηµείων που είχε 
κατασκευάσει [Karmarkar, 1984] είναι πολύ γρηγορότερος από τον αλγόριθµο 
Simplex. Επίσης, τα Bell Labs υλοποίησαν τον νέο αλγόριθµο στο γνωστό και 
πανάκριβο($9.999.999, 1984) λύτη KORBX. Είναι γνωστό ότι ελάχιστα αντίτυπα 
αυτού του λογισµικού αγοράστηκαν (US Navy, US Air Force, US Delta Airlines). 
Επίσης, ο Borgwardt [Borgwardt, 1982] απέδειξε ότι η µέση υπολογιστική 
συµπεριφορά ορισµένων κανόνων περιστροφής του αλγορίθµου simplex 'δουλεύουν' 
πολυωνυµικά. Τέλος, το 1976 η Ακαδηµία Επιστηµών των Η.Π.Α. απένειµε το 
Εθνικό Μετάλλιο Επιστηµών (National Medal of Science) στο πατέρα του γραµµικού 
προγραµµατισµού, G. B. Dantzig. 

 

 

 

4.3   ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Π.Γ.Π.) 

  

Όπως θα δούµε στη συνέχεια, αν κάποιος καταφέρει να προσαρµόσει το 
πρόβληµα του στο πρότυπο του γραµµικού προγραµµατισµού, έχει στη διάθεση 
του ένα σύνολο εργαλείων, όχι µόνο για να βρει την καλύτερη λύση στο ερώτηµα που 
τον απασχολεί, αλλά και για να προχωρήσει σε µια ανάλυση υποθέσεων για τις διάφορες 
παραµέτρους του προβλήµατος. Εν τούτοις, κι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να 
ξεχνάµε καθώς βυθιζόµαστε στις λεπτοµέρειες της όποιας λύσης, το κύριο µέρος 
κάθε εφαρµογής της Επιχειρησιακής Έρευνας είναι η µοντελοποίηση. Η λύση, 
ανεξάρτητα από το πόσο λεπτοµερής ή εξεζητηµένη είναι, έχει απλά έναν 
υποστηρικτικό ρόλο. 
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Το γραµµικό µοντέλο-πρότυπο, σχηµατίζεται από τα εξής τρία βασικά συστατικά: 

     τις µεταβλητές (αγνώστους) του προβλήµατος, 

    έναν αντικειµενικό στόχο που θα πρέπει να επιτευχθεί, και 

     τους περιορισµούς που θα πρέπει να ενσωµατώσουµε στις µεταβλητές ώστε 
να ικανοποιούνται οι συνθήκες του προβλήµατος. 

Οι µεταβλητές είναι τα δοµικά στοιχεία του προβλήµατος που µπορεί να 
επηρεάσει ο αναλυτής. Για το λόγο αυτό συχνά αναφέρονται και ως µεταβλητές 
ελέγχου ή µεταβλητές απόφασης. Ας πάρουµε για παράδειγµα µια βιοµηχανία γάλακτος 
που προετοιµάζει την ηµερήσια γραµµή παραγωγής της. Πολλές είναι οι µεταβλητές 
που υπάρχουν σ' ένα τέτοιο πρόβληµα. Μεταξύ τους, εύκολα µπορούµε να αναφέρουµε 
την ποσότητα των διαφορών τύπου γάλακτος, τυριού και γιαουρτιού που θα 
παρασκευαστούν: 

  

 = η ποσότητα (lit) πλήρους γάλακτος που θα παρασκευαστεί, 

 = η ποσότητα (lit) άπαχου γάλακτος που θα παρασκευαστεί, 

 = η ποσότητα (Kg) τυριού φέτας που θα παρασκευαστεί, 

= …  

…  

(χρησιµοποιούµε συνήθως το γράµµα  για να παραστήσουµε µια µεταβλητή και µε 

έναν δείκτη  επιτυγχάνουµε τη µεταξύ τους διάκριση). 

  

Το πρόβληµα αφορά βέβαια τον εντοπισµό τιµής για την κάθε µεταβλητή απόφασης 
ώστε να ... Χρειαζόµαστε δηλαδή έναν αντικειµενικό στόχο. Ο στόχος αυτός µπορεί να 
αφορά τη µεγιστοποίηση του κέρδους, της καλύτερης αξιοποίησης του εργατικού δυναµικού, 
ή την ελαχιστοποίηση του κόστους, της υπερωριακής απασχόλησης, κτλ. Ψάχνουµε να 
βρούµε εκείνες τις τιµές των µεταβλητών ελέγχου οι οποίες θα βελτιστοποιήσουν το 
κριτήριο απόδοσης που ορίζουµε σ' αυτό το στάδιο της µοντελοποίησης. Στο παράδειγµα 
της γαλακτοβιοµηχανίας που αναφέρθηκε πιο πάνω, θα µπορούσαµε να ορίσουµε σαν 
στόχο την ηµερήσια µεγιστοποίηση των κερδών κι εποµένως να αναζητήσουµε έναν τρόπο 
έκφρασης του συνολικού κέρδους σαν συνάρτηση των µεταβλητών απόφασης (προϊόντων 
που παρασκευάζονται) εκτιµώντας τη συνεισφορά του καθενός χωριστά. 

Ο αντικειµενικός στόχος που θα οριστεί θα πρέπει να επιτευχθεί κάτω από τους 
συνθήκες λειτουργίας του συστήµατος που µελετάµε. Περιορισµοί, όπως η ανεπάρκεια 
των πόρων του συστήµατος (π.χ. πρώτων υλών, εργατικού δυναµικού), η 
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απορροφητικότητα της αγοράς, οι συµφωνίες µε προµηθευτές και αγοραστές, οι χρόνοι 
παράδοσης των παραγόµενων προϊόντων, κτλ. δηµιουργούν αυτές τις συνθήκες. Αν η 
προαναφερόµενη βιοµηχανία γάλακτος ήταν σε θέση να εξασφαλίσει απεριόριστη πρώτη 
ύλη και παραγωγική δυναµικότητα καθώς επίσης και µονοπωλιακή παρουσία στην 
αγορά θα εκτόξευε τα κέρδη της στο άπειρο. Τα πράγµατα βέβαια είναι εντελώς 
διαφορετικά. Στο στάδιο αυτό της µοντελοποίησης, καλούµαστε να εντοπίσουµε και να 
καταγράψουµε σαν συνάρτηση των µεταβλητών απόφασης τους παράγοντες οι οποίοι 
επιβάλλουν όρια στις τιµές τους και συνεπώς και στην τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης. 

Στο πρότυπο του προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού τόσο ο αντικειµενικός στόχος, 
όσο και οι περιορισµοί εκφράζονται σαν γραµµικές συναρτήσεις των µεταβλητών 
απόφασης. 

 

4.4 Το Γενικό Γραµµικό Πρόβληµα 
 

Ένα γραµµικό πρόβληµα είναι το πρόβληµα της µεγιστοποίησης µιας 
γραµµικής συνάρτησης ωφέλειας (ή ελαχιστοποίησης µιας συνάρτησης 

κόστους), η οποία εξαρτάται από ένα σύνολο µεταβλητών απόφασης , µε 
την προϋπόθεση ότι τηρούνται κάποιοι περιορισµοί ως προς τις τιµές των 
µεταβλητών αυτών, οι οποίοι εκφράζονται µέσα από ένα σύνολο γραµµικών 
ισοτήτων και/ή ανισοτήτων. Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος αναπαράστασης (καλείται 
γενική µορφή-general form) ενός γραµµικού προβλήµατος φαίνεται στο σχήµα 1.6.  

  

 

  

 
 
 

Οι συντελεστές ci, aij, bi, (i = 1, 2,     m) και (j = 1, 2,     n) είναι γνωστοί 
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πραγµατικοί αριθµοί, που αποτελούν τα δεδοµένα του προβλήµατος, θ συµβολίζει ένα 

από τα µαθηµατικά σύµβολα =, >, < η λέξη min είναι συντοµογραφία της έκφρασης 

"να βρεθεί το ελάχιστο της συνάρτησης" και µ.π. είναι συντοµογραφία της έκφρασης 

"µε περιορισµούς". Οι µεταβλητές χ1, χ2, ..., χϋ είναι οι άγνωστες µεταβλητές 

(uknown variables) του προβλήµατος. Σε ένα γραµµικό πρόβληµα ζητείται να 

βρεθούν οι τιµές των αγνώστων έτσι ώστε η τιµή της συνάρτησης z να είναι ελάχιστη 

και ταυτόχρονα να ικανοποιούνται όλοι οι περιορισµοί. 

Οι άγνωστες µεταβλητές Xj(j = 1, 2, ..., n) ονοµάζονται µεταβλητές απόφασης 

(decision variables). Η συνάρτηση προς ελαχιστοποίηση, z, ονοµάζεται αντικειµενική 

συνάρτηση (objective function) και οι τιµές της αντικειµενικές τιµές (objective 

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

που πρέπει να ικανοποιούν οι µεταβλητές απόφασης, ονοµάζονται περιορισµοί 

(constraints). Πολλές φορές αντί να ζητείται το ελάχιστο της αντικειµενικής 

συνάρτησης ζητείται το µέγιστο. Σ '  αυτή την περίπτωση, στη µαθηµατική διατύπωση 

του προβλήµατος χρησιµοποιείται η λέξη π^χ αντί της λέξης min. Όλα τα υπόλοιπα 

στοιχεία του προβλήµατος παραµένουν ίδια. Ένα γραµµικό πρόβληµα στο οποίο 

ζητείται να βρεθεί το ελάχιστο ονοµάζεται πρόβληµα ελαχιστοποίησης (minimization 

problem), ενώ το πρόβληµα στο όποιο ζητείται το µέγιστο ονοµάζεται πρόβληµα 

µεγιστοποίησης (maximization problem). Από µαθηµατική άποψη δεν υπάρχει 

ουσιαστική διαφορά µεταξύ των δυο προβληµάτων. Ένα πρόβληµα ελαχιστοποίησης 

µπορεί πολύ εύκολα να µετασχηµατισθεί σε ένα ισοδύναµο πρόβληµα 

µεγιστοποίησης και αντίστροφα. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των γραµµικών προβληµάτων είναι εφαρµοσµένα. 

Σε τέτοια προβλήµατα, οι µεταβλητές απόφασης παριστάνουν συνήθως φυσικές 

ποσότητες. Για παράδειγµα, µια µεταβλητή απόφασης µπορεί να παριστάνει τις 

µονάδες ενός προϊόντος που παράγει κάποιο εργοστάσιο ή την ποσότητα κάποιας 

πρώτης ύλης που χρησιµοποιείται σε κάποια παραγωγική διαδικασία. Σ' αυτές τις 

περιπτώσεις τις περισσότερες φορές είναι παράλογο, αν όχι αδύνατο, να επιτρέπεται 

στις φυσικές αυτές ποσότητες να παίρνουν αρνητικές τιµές. Έτσι καθιερώθηκε να 

επιβάλλονται οι λεγόµενοι περιορισµοί µη αρνητικότητας (non negativity constraints) 

στις µεταβλητές απόφασης, δηλαδή, Xj > 0, j = 1, 2, ..., n. Πολλές φορές οι 

περιορισµοί αυτοί ονοµάζονται και φυσικοί περιορισµοί (natural constraints). Όλοι οι 

υπόλοιποι περιορισµοί θα ονοµάζονται τεχνολογικοί περιορισµοί (tecnological 
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constraints). Κάτω απ' αυτή την προϋπόθεση το γραµµικό πρόβληµα θα έχει τη 

µορφή: 

 
 
 

min .      z= C1X1 + C2X2+ . . . +   CnXn       

αA11X1   +   A12 X2+ . . . +   a1n Xn 

…………………. 
 
Xj >  0, (j=1,2,3,...,n) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Μερικά Κλασσικά Γραµµικά Προβλήµατα 
 

4.5.1 Το πρόβληµα της δίαιτας 
 
 

Ένα από τα κλασικά προβλήµατα εφαρµογής του γραµµικού προγραµµατισµού 

είναι το πρόβληµα της δίαιτας. Το πρόβληµα θεωρείται ότι παρέχει ένα ελάχιστο 

κόστος µιας επαρκούς δίαιτας σε ένα άτοµο για να µπορεί να συντηρήσει τον εαυτό 

του. ∆ηλαδή ποιος είναι ο φθηνότερος τρόπος σύνθεσης ποικίλων ποσοτήτων από 

διαθέσιµα τρόφιµα σε µια δίαιτα η οποία µπορεί να ικανοποιεί τις θρεπτικές 

απαιτήσεις ενός ανθρώπινου οργανισµού. 

Ας υποθέσουµε ότι οι διαθέσιµες τροφές που υπάρχουν είναι γάλα, κρέας και 

αυγά και ότι αυτές οι τροφές περιέχουν βιταµίνες A, C, και D. Έστω ότι ο αριθµός 

των χιλιοστών γραµµαρίου (mg) της κάθε βιταµίνης που περιέχεται σε µονάδα κάθε 

Βιταµίνη Λίτρο γάλακτος Κιλό κρέατος ∆ωδεκάδα αυγών 
Α 0,3 4  10 
C 30 40  10 
D 3 400  10 

Κόστος 6 70 15 

Πίνακα 1.1 Περιεκτικότητες Βιταµινών 
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τροφής και το αντίστοιχο κόστος είναι τα εξής: 

 

Υποθέτουµε ότι η ελάχιστη απαιτούµενη ηµερήσια κατανάλωση βιταµινών A, 

C και D είναι αντίστοιχα 2mg, 40mg και 20mg. Για να κατασκευάσουµε το µοντέλο 

γραµµικού προγραµµατισµού ονοµάζουµε χγ, xK, και χα τον αριθµό των λίτρων 

γάλακτος, κιλών κρέατος και δωδεκάδων αυγών αντίστοιχα. Ο σκοπός µας είναι να 

ελαχιστοποιήσουµε το κόστος αφού βέβαια λάβουµε υπόψη µας τους περιορισµούς 

του προβλήµατος. Οι περιορισµοί εδώ έχουν την µορφή κατώτατων ορίων. 
Η αντικειµενική συνάρτηση για ελαχιστοποίηση είναι: 
 

ζ = 6Χγ + 70χκ + 15χ„ 
 
 
 

Οι περιορισµοί µπορούν να διατυπωθούν µε µαθηµατική µορφή ως εξής:  

0,3χγ +   4χκ +10xa > 2 (Βιταµίνη Α)  

30χγ +  40χκ + 10χα >  40 (Β ιταµίνη C)  

3χγ + 400χκ + 10χα >  20 (Β ιταµίνη D) 

και χ γ  > 0, χ κ> 0, χ α> 0 

 

όπου οι τελευταίοι περιορισµοί αναφέρονται στην µη αρνητικότητα των µεταβλητών: 
Χ γ ,  χκ ,χα 
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4.5.2 Θεωρία Γραφηµάτων 

  

Ας δούµε όµως και ένα δεύτερο παράδειγµα, που σχετίζεται µε τη θεωρία 

γραφηµάτων. Έστω ότι µας δίνεται ένας διµερής γράφος  (δηλαδή, δυο 

πεπερασµένα σύνολα κορυφών  και ένα σύνολο ακµών . 

  

 

Σχήµα 1.3: Παράδειγµα ενός διµερή γράφου. 

  

Για παράδειγµα, στο σχήµα 1.3 δίνεται ένας διµερής γράφος. Ένα ταίριασµα 

σε ένα γράφο  είναι ένα υποσύνολο των ακµών του  τέτοιο ώστε 
να µην υπάρχει ζευγάρι ακµών στο  που να µοιράζονται κάποια κορυφή. Στο 

παράδειγµα µας το σύνολο ακµών  είναι ένα ταίριασµα. Ένα µέγιστο 
ταίριασµα είναι εκείνο το ταίριασµα που περιλαµβάνει το µεγαλύτερο αριθµό ακµών 
στο γράφηµα. Στο παράδειγµα µας, το ταίριασµα που προαναφέραµε δεν είναι 

µέγιστο αφού το ταίριασµα  έχει µεγαλύτερο πληθαριθµό. Ένα κλασικό 
ερώτηµα είναι πώς µπορεί κανείς να κατασκευάσει ένα µέγιστο ταίριασµα ενός 
διµερή γράφου. 

Κατ' αρχήν θεωρούµε ότι κάθε λύση  που παράγουµε (δηλαδή, οποιοδήποτε 
ταίριασµα) αναπαριστάται από ένα σύνολο ενδεικτικών µεταβλητών, µια για κάθε ακµή 

του γράφου: . Από αυτό εύκολα συνάγει κανείς ότι θα πρέπει οι 
µεταβλητές που χρησιµοποιούµε να παίρνουν µη αρνητικές τιµές. Ποιοι είναι όµως οι 
σωστοί περιορισµοί που µας εξασφαλίζουν ότι ένα υποσύνολο ακµών που επιλέγουµε 
είναι ταίριασµα του γράφου; Παρατηρείστε ότι η ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι 
ότι οποιαδήποτε κορυφή είναι το άκρο το πολύ µιας ακµής του . Άρα λοιπόν 
χρειαζόµαστε ένα περιορισµό για κάθε κορυφή που να φράζει µε το 1 τον αριθµό 

των ακµών που την αγγίζουν. Στο παράδειγµα µας, για την κορυφή  ο 

αντίστοιχος περιορισµός είναι ο εξής: , ενώ για την κορυφή 

 είναι . Όλοι αυτοί οι περιορισµοί είναι γραµµικοί ως προς 
τις µεταβλητές που χρησιµοποιούµε για να αποτυπώσουµε τη λύση που παράγουµε. 
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Σχήµα 1.4: Το (ακέραιο) γραµµικό ̟ρόγραµµα ̟ου ανα̟αριστά το ̟ρόβληµα 
του ταιριάσµατος για το ̟αράδειγµα µας. 

  

Στόχος µας τέλος είναι η επιλογή εκείνου του συνόλου που θα είναι ταίριασµα 
(αυτό εξασφαλίζεται από τους περιορισµούς) και θα έχει το µέγιστο δυνατό αριθµό 

ακµών. ∆ηλαδή, θέλουµε να µεγιστοποιήσουµε τη συνάρτηση  η οποία 
είναι επίσης γραµµική ως προς τις µεταβλητές του προβλήµατος. Στο σχήµα 1.4 
φαίνεται το γραµµικό πρόβληµα που περιγράφει το παράδειγµα µας. Το συγκεκριµένο 
γραµµικό πρόβληµα έχει την ιδιαιτερότητα ότι οι τιµές των µεταβλητών του θα 
πρέπει να είναι ακέραιοι αριθµοί (για την ακρίβεια, 0 ή 1). Τέτοιου είδους γραµµικά 
προβλήµατα ονοµάζονται ακέραια γραµµικά προβλήµατα. Εµείς δε µπορούµε να 
επιλύσουµε αποδοτικά (δηλαδή, σε πολυωνυµικό χρόνο) ένα ακέραιο γραµµικό 
πρόβληµα, µπορούµε όµως να επιλύσουµε ένα παρόµοιο πρόβληµα, το οποίο 
φαίνεται στο σχήµα 1.5. 

Έστω ότι µπορούµε να κατασκευάσουµε σε πολυωνυµικό χρόνο τη 
βέλτιστη λύση για το γραµµικό πρόβληµα που αντιστοιχεί στο πρόβληµα του 
ταιριάσµατος σε διµερή γράφο. Γενικά τίποτε δε µας εγγυάται ότι η βέλτιστη λύση 
ενός γραµµικού προβλήµατος θα έχει ακέραιες τιµές στις µεταβλητές απόφασης που 
χρησιµοποιούµε. Στην περίπτωση του µέγιστου ταιριάσµατος σε διµερή γραφήµατα 
γνωρίζουµε όµως ότι υπάρχει πάντοτε µια βέλτιστη λύση που αναθέτει τιµές 0 ή 1 
στις ενδεικτικές µεταβλητές που χρησιµοποιούµε για τις ακµές του γράφου. Συνεπώς, 
θα µπορούσαµε ενδεχοµένως να εξασφαλίσουµε την εύρεση της βέλτιστης ακέραιας 
λύσης χωρίς επιπλέον κόπο. Φυσικά θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να εξασφαλίσει 
κανείς ότι η επιστρεφόµενη βέλτιστη λύση είναι και ακέραια, ή να κατασκευάσει (αν 
είναι δυνατόν) µια βέλτιστη ακέραια λύση µε την ίδια τιµή της συνάρτησης-στόχου. 
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Σχήµα 1.5: Το χαλαρωµένο γραµµικό πρόγραµµα που αναπαριστά το πρόβληµα του 
ταιριάσµατος για το παράδειγµα µας. 

 

 
4.5.3 Το πρόβληµα µεταφοράς 

 

Το πρόβληµα µεταφοράς είναι ένα από τα πρώτα είδη προβληµάτων που 

αναλύθηκαν µε την χρήση του γραµµικού προγραµµατισµού. Το γενικό πρόβληµα 

εµφανίστηκε όταν τα διαθέσιµα αγαθά αποθηκευµένα σε διάφορες πηγές έπρεπε να 

διανεµηθούν σε ποικίλους προορισµούς. Το πρόβληµα είναι να βρεθεί ο βέλτιστος 

τρόπος µεταφοράς των αγαθών έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος µεταφοράς. 

Συγκεκριµένα, διατίθενται ποσότητες ενός οµοιόµορφου προϊόντος σε έναν αριθµό 

αποθηκών και πρέπει να µεταφερθούν καθορισµένες ποσότητες του προϊόντος σε 

έναν αριθµό από διαφορετικούς προορισµούς. Το κόστος για την µεταφορά µιας 

µονάδας ποσότητας από οποιαδήποτε αποθήκη σε οποιοδήποτε κατάστηµα είναι 

γνωστό, ενώ η µεταφορά από κάθε αποθήκη σε κάθε κατάστηµα είναι δυνατή. Πρέπει 

να υπολογιστεί το ελάχιστο κόστος µεταφοράς από τις αποθήκες στα καταστήµατα 

λιανικής πώλησης 
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Πιο συγκεκριµένα, τρία παραρτήµατα ενός εργοστασίου, τα Α, Β, Γ, που 

παράγουν το ίδιο προϊόν, βρίσκονται σε τρεις διαφορετικές περιοχές της χώρας, που 

απέχουν πολύ µεταξύ τους. Οι αγοραστές του προϊόντος βρίσκονται σε πέντε 

διαφορετικές πόλεις. Τα παραρτήµατα παράγουν ποσότητες αντίστοιχα 250, 450 και 

380 µονάδων του προϊόντος, ενώ οι αγοραστές έχουν παραγγείλει αντίστοιχα 200, 

230, 260, 310, και 250 µονάδες. Το κόστος µεταφοράς του προϊόντος από τα 

παραρτήµατα Α, Β , Γ δίνεται στον πίνακα. 

Πρέπει να υπολογιστούν οι απαραίτητες ποσότητες (µεταβλητών αποφάσεως) 

Xij που θα πρέπει να µεταφερθούν από το παράρτηµα i στον αγοραστή j ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς. Άγνωστες είναι οι ποσότητες Xij, όπου i είναι 

τα Α, Β, Γ και j τα 1, 2, 3, 4, 5. Η αντικειµενική συνάρτηση του προβλήµατος (κόστος 

µεταφοράς), της οποίας αναζητείτε το ελάχιστο, γράφεται ως εξής: 

z = 10xA1 + 22xA2 + 8 xA3 + 14xA4 + 9xA5  

+ 12 x Β1 + 16x Β 2 + 26x Β3 + 20 xB4 + 19x Β5 + 
18 x Γ1 + 21x Γ 2 + 15x Γ3 + 11x Γ 4 + 17x Γ5 

 
 
 

Επίσης κάθε αγοραστής πρέπει να εφοδιαστεί µε τον επιθυµητό αριθµό 

µονάδων. Συνεπώς έχουµε τους περιορισµούς: 

xA1+xm+xΓ1 = 200 (ζήτηση αγοραστή 1)  

xA2+xm+xΓ2 = 230(ζήτηση αγοραστή 2) 

 xA3+xK+xΓ3 = 260 (ζήτηση αγοραστή 3)  

Παράρτηµα Αγοραστές 
 1 2 3 4 5 

Α 10 22 8 14 9 
Β 12 16 26 20 19 
Γ 18 21 15 11 17 

Πίνακα 1.2 Κόστος µεταφοράς προϊόντων 
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xA4+xB4
+xΓ4 = 310 (ζήτηση αγοραστή 4)  

xA5+xK+xΓ5 = 250 (ζήτηση αγοραστή 5) 
 
 

Επίσης, οι φυσικοί περιορισµοί: 

Xij > 0 , µε i = Α, Β, Γ, και j = 1, 2, 3, 4, 5 
 

 
 
4.5.4 Προυποθέσεις εφαρµογής του γραµµικού προγραµµατισµού    

  

Έχοντας εξετάσει κάποιες περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να εφαρµοστεί ο γραµµικός 
προγραµµατισµός και τη γενική διατύπωση ενός προβλήµατος γραµµικού 
προγραµµατισµού είναι σηµαντικό να εξετάσουµε τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή του σ’ ένα οποιοδήποτε πρόβληµα βελτιστοποιήσεως. Αυτές είναι που 
περιορίζουν γενικά το φάσµα των δυνατοτήτων εφαρµογής του γραµµικού 
προγραµµατισµού. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να διατυπωθεί ένα 
πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού είναι οι εξής:  

α)     Γραµµικότητα (Αναλογικότητα και Προσθετικότητα)  

β)      ∆ιαιρετότητα και  

γ)      Βεβαιότητα (Προσδιοριστικότητα).  

 

 

Γραµµικότητα (Αναλογικότητα και Προσθετικότητα) 
 
Όλες οι συναρτήσεις του προβλήµατος, αντικειµενική συνάρτηση και περιορισµοί 

πρέπει να είναι γραµµικές ως προς τις άγνωστες µεταβλητές . Αυτό 
σηµαίνει ότι πρέπει να ισχύουν οι ιδιότητες της αναλογικότητας και της 
προσθετικότητας, δηλαδή εάν  είναι µια συνάρτηση  µεταβλητών και  

 είναι σταθερές, πρέπει να ισχύει: 

 

Σε πολλές περιπτώσεις στις οποίες δεν ισχύει απόλυτα η προϋπόθεση της 
γραµµικότητας µπορεί να γίνει µια αρκετά καλή προσέγγιση µε γραµµικές 
συναρτήσεις. 
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∆ιαιρετότητα  

Το µοντέλο του γραµµικού προγραµµατισµού υποθέτει ότι κάθε δραστηριότητα (δηλ 
µεταβλητή) είναι συνεχής και εποµένως άπειρα διαιρετή. Αυτό συνεπάγεται ότι όλα 
τα επίπεδα δραστηριοτήτων και όλες οι χρήσεις πόρων επιτρέπεται να πάρουν 
κλασµατικές τιµές ή ακέραιες τιµές. Όταν η υπόθεση της διαιρετότητας δεν ισχύει 
υπάρχουν δύο ενδεχόµενα :  

α)     Να αγνοηθεί η υπόθεση αυτή, να λυθεί το πρόβληµα µε µεθόδους γραµµικού 
προγραµµατισµού, και οι τιµές των µεταβλητών να στρογγυλευθούν στην 
κοντινότερη ακέραια µονάδα. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται κυρίως όταν οι 
τιµές των µεταβλητών είναι µεγάλες.  

β)      Όταν οι τιµές των µεταβλητών είναι µικρές (π.χ. 0 ή 1) όπως σε πολλά 
προβλήµατα επενδύσεων τότε πρέπει να χρησιµοποιηθούν τεχνικές του 
ακέραιου προγραµµατισµού. 

  

Βεβαιότητα (Προσδιοριστικότητα) 

Το µοντέλο του γραµµικού προγραµµατισµού. προϋποθέτει ότι όλοι οι παράµετροι 
του προβλήµατος είναι γνωστές µε απόλυτη βεβαιότητα.   

Στην περίπτωση που µερικοί ή όλοι οι συντελεστές της αντικειµενικής συνάρτησης ή 
των περιορισµών είναι τυχαίες µεταβλητές το πρόβληµα γίνεται πρόβληµα 
στοχαστικού προγραµµατισµού.  

 

 

4.5.5 Γραφική λύση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού  

 

Τα προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού που έχουν 2 ή 3 µεταβλητές απόφασης, 
µπορούν να λυθούν και γραφικά. Προβλήµατα µε δυο µεταβλητές υλοποιούνται στο 
επίπεδο (δυο διαστάσεις), ενώ προβλήµατα µε τρεις µεταβλητές υλοποιούνται στον 
χώρο (τρεις διαστάσεις). 

Για να φτάσουµε στην λύση του προβλήµατος γραφικά, πρέπει να εκτελέσουµε τα 
παρακάτω βήµατα:  

1)      σχεδιασµός όλων των περιορισµών γραφικά 

2)      εύρεση εφικτής περιοχής 
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3)      εύρεση άριστης ή βέλτιστης λύσης 

Το τελευταίο βήµα υλοποιείται µε δυο τρόπους προσέγγισης της  επίλυσης. 

Ο πρώτος τρόπος είναι η προσέγγιση της απαρίθµησης και ελέγχου όλων των 
ακραίων σηµείων (κορυφών) της εφικτής περιοχής. Εντοπίζουµε τις συντεταγµένες 
όλων των κορυφών της εφικτής περιοχής και επιλέγουµε εκείνη που µεγιστοποιεί (ή 
ελαχιστοποιεί) την αντικειµενική συνάρτηση. 

Ο δεύτερος τρόπος είναι η προσέγγιση της χάραξης των καµπύλων ίσου κέρδους (ή 
κόστους) της αντικειµενικής συνάρτησης. Βρίσκουµε το σηµείο όπου η ισοκερδής 
εφάπτεται της εφικτής περιοχής πριν την εγκαταλείψει. 

 

4.5.6  ΟΡΙΣΜΟΙ 

  

Περιοριστική ευθεία είναι η ευθεία που αντιστοιχεί σε κάποιο περιορισµό του 
προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού 

  

Κορυφή ή ακραίο σηµείο είναι το σηµείο που τέµνονται δυο περιοριστικές ευθείες.  

  

Εφικτή περιοχή είναι η κυρτή περιοχή των εφικτών λύσεων που σχηµατίζεται από τις 
περιοριστικές ευθείες. 

  

Εφικτή λύση (ακραίου σηµείου) είναι µια κορυφή της εφικτής περιοχής. 

  

Γειτονικές εφικτές λύσεις (ακραίου σηµείου) είναι αυτές που συνδέονται µε µια ακµή 
(σύνορο) της εφικτής περιοχής. 

  

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

  

Βασική εφικτή λύση είναι µια βασική λύση που αντιστοιχεί σε κορυφή της εφικτής 
περιοχής. 



 48 

  

Άριστη (βέλτιστη) λύση είναι η βασική εφικτή λύση ακραίου σηµείου (κορυφή 
της εφικτής περιοχής) που µας δίνει τη βέλτιστη τιµή στην αντικειµενική 
συνάρτηση. ∆ύναται να είναι ακριβώς µια, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις µε 
άπειρες άριστες λύσεις, καµία άριστη λύση, ή η αντικειµενική συνάρτηση να 
τείνει στο άπειρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 
5.1 Ο αλγόριθµος του Newton 
 
 

Ο σκοπός µιας µεθόδου γραµµικού προγραµµατισµού, όπως έχουµε δει 
και σε προηγούµενα κεφάλαια, είναι να βρει λύση για τη συνθήκη 
βελτιστότητας του παρακάτω προβλήµατος: 
 

Ax =b, x≥0 
ATy+s =c, s≥0   (5.1) 

                     xs  =0 
 

Ένα αποδεκτό εναλλακτικό σύστηµα θα µπορούσε να είναι: 
 

Ax =b, x≥0 
ATy+s =c, s≥0            (5.2) 

          xs    =w 
 

για µικρά w. Τότε, το κενό δυϊκότητας  xTs=eTw θα είναι µικρό, και η λύση του (5.2) 
θα είναι µια προσεγγιστική βέλτιστη λύση. Η ερώτηση είναι: Είναι προτιµότερο για 
κάποιον λόγο να λύσουµε το (5.2) αντί των συνθηκών βελτιστότητας (5.1); Καθώς 
θέτουµε την ερώτηση µε γενικούς όρους, η απάντηση είναι προφανώς όχι. Ωστόσο, 
δεν είναι ανάγκη να αποφανθούµε τελεσίδικα, αντίθετα, ίσως πρέπει να εξετάσουµε 
µια σειρά από απλούστερα προβλήµατα που βαθµιαία οδηγούν στη σφαιρική λύση. 
 

Ας αλλάξουµε λίγο την επαναληπτική διαδικασία. Αρχικά, θεωρούµε ότι 
κάποιο αρχικό-δυϊκό εφικτό ζεύγος είναι προσιτό. Στη συνέχεια, αν αυτό το αρχικό 
ζεύγος, που το ονοµάζουµε (x0,s0), βρίσκεται κατά τύχη κοντά στο w, είναι πιθανό, 
ότι µια ακριβής λύση µπορεί να υπολογιστεί µε πολύ χαµηλό υπολογιστικό κόστος. 
∆υστυχώς δεν είναι πιθανό να έχουµε το (x0,s0) κοντά σε πολύ µικρό στόχο. Ωστόσο, 
έχουµε τη δυνατότητα να θέσουµε έναν πρώτο στόχο w0 κοντά στο (x0,s0). Έπειτα 
υπολογίζεται µία θαυµάσια προσέγγιση του αντίστροφου χάρτη στόχων ψ -1(w), και ο 
στόχος κινείται ελαφρά µε κάποιο κατάλληλο τρόπο. Αν η τελική ακολουθία στόχων 
wk συγκλίνει στο µηδέν, τότε η σχετική µε αυτήν ακολουθία των προσεγγιστικών 
λύσεων (xk,sk) του (5.2) συγκλίνει σε βέλτιστη λύση του γραµµικού προβλήµατος. 
 
Μόλις εξηγήσαµε τις αρχές της µεθόδου ακολουθίας στόχου, την οποία άτυπα 
εισήγαγε ο Mizuno. Η έννοια της ακολουθίας στόχων περιλαµβάνει τις βασικές ιδεές 
που κρύβονται πίσω από τις προεξέχοντες µεθόδους εσωτερικών σηµείων που 
εµφανίζονται στη βιβλιογραφία. Η έννοια αυτή µπορεί εύκολα να εξειδικευθεί σε 
κάθε µία από τις µεθόδους, παρέχοντας µε αυτόν τον τρόπο εύκολη και σύντοµη 
ανάλυση σύγκλισης. 
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5.2 Oρισµός του βήµατος Newton 
 
 

∆εδοµένου ενός θετικού αρχικού-δυϊκού εφικτού ζεύγους (x,(y,z)), και µ>0, 
θέλουµε να ορίσουµε κατευθύνσεις αναζήτησης ∆x, ∆y, ∆s που κινούνται στην 
κατεύθυνση του µ-κέντρου x(µ), y(µ), s(µ). Στην πραγµατικότητα θέλουµε τα νέα 
σηµεία επαναλήψεων x+ ∆x, y+∆y, s+∆s να ικανοποιούν το σύστηµα σε σχέση µε το 
µ: 
 

Αx=b, x>0 
     ATy+s=c, s>0  (5.3) 

xs=µe. 
 

Μετά την αντικατάσταση παράγονται οι ακόλουθες συνθήκες για τα ∆x, ∆y, 
∆s: 
 

           Α(x+∆x)=b, x+∆x>0 
          AT(y+∆y)+s+∆s=c,    s+∆s>0       (5.4) 

  (x+∆x)( s+∆s)=µe. 
 

Aν για την ώρα αγνοήσουµε τους ανισοτικούς περιορισµούς, τότε, αφού Αx=b 
και ATy+s=c, το (5.4) µπορεί να ξαναγραφτεί ως ακολούθως: 
 

        Α∆x=0, 
         AT∆y)+∆s=0,                      (5.5) 
         s∆x+x∆s)=µe-xs 

 
Πιο κάτω φαίνεται ότι το σύστηµα αυτό ορίζει µοναδικά τις µετατοπίσεις ∆x, 
∆y, ∆s. Καλούµε τις κατευθύνσεις αυτές αρχικές-δυϊκές κατευθύνσεις Newton. 
H λύση του (5.5) είναι η εξής: 
 
∆x=(ΑΧS-1AT)-1(b-µAS-1) 
∆y=-AT∆y  
∆s=µs-1-x-xs-1∆s. 
 
Θέτουµε το αποτέλεσµα του βήµατος Newton στο (x,y,z) µε (x+,y+,s+) . 
Ακολουθούν τρία σηµαντικά λήµµατα. 
 

1. Οι ∆x και ∆s είναι ορθογώνιες. 
2. Το αρχικό-δυϊκό βήµα Newton είναι εφικτό εάν και µόνο εάν 

µe+∆x∆s≥0 και αυστηρά εφικτό αν και µόνο αν µe+∆x∆s>0. 
3. Αν το αρχικό-δυϊκό βήµα Newton είναι εφικτό τότε (x+)Τ s+=nµ. 
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5.3 Προσέγγιση των σηµείων στόχων 
 
 

∆εν έχουµε λύσει ακόµα το σύστηµα (5.2) της προηγούµενης παραγράφου.  
Οφείλουµε δηλαδή να λύσουµε το πρόβληµα για  δοσµένο αρχικό πρωτεύον-δυϊκό 
εφικτό ζεύγος. Η βασική µέθοδος είναι η µέθοδος Newton. Η µέθοδος αυτή είναι 
γνωστή λόγω του γεγονότος ότι είναι συγκλίνουσα στην περιοχή της λύσης. Όταν 
επιτύχουµε να εντοπίσουµε τη «γειτονιά» της λύσης, είµαστε πολύ κοντά σε µια 
ακριβή λύση µέσα σε λίγα βήµατα της µεθόδου Newton. Τα ισχυρά αποτελέσµατα 
των µεθόδων εσωτερικών σηµείων οφείλονται στο ότι είναι δυνατόν να περιγράφουν 
την περιοχή της λύσης αναλυτικά, αλλά και να παρουσιάζουν εύκολο υπολογιστικό 
έλεγχο για να βρουν αν το σηµείο επανάληψης ανήκει στην περιοχή της λύσης. 
 
 
 
5.3.1 ∆ιαδικασία της αρχικής-δυϊκής µεθόδου Newton 
 
 
Υποθέτουµε ότι µας δίνεται πρωτεύον-δυϊκό ζεύγος (x,s) και w το αντίστοιχο σηµείο 
στον w-χώρο. ∆ηλαδή w=xs. Επιπλέον, έστω w το τρέχον σηµείο στόχος στον w-
χώρο. Σκοπός µας είναι να βρούµε προσεγγιστική λύση του (5.2). Ακόµη καλύτερα, 
θέλουµε να βρούµε τις µετατοπίσεις ∆x, ∆y, ∆s και ∆w στον w-χώρο αντίστοιχα, έτσι 
ώστε: 
 

∆x=x(w) -x 
∆y=y(w) -y 
∆s=s(w) -s 
∆w= w –w 

 
Με αντικατάσταση, θέλουµε οι µετατοπίσεις αυτές να ικανοποιούν το 
παρακάτω σύστηµα: 
 

   A      =0 
 AT∆y+∆s=0                        (5.6) 
 s∆x+ x∆s=w-w-∆x∆s 

 
Λόγω του µη-γραµµικού όρου ∆x∆s στο σύστηµα (5.6), δεν είναι δυνατό να υπάρξει 
λύση κλειστής µορφής στο (5.2). Για να προσπελάσουµε αυτή τη δυσκολία, 
εξετάζουµε το γραµµικό όρο και αγνούµε όλους τους όρους υψηλότερη τάξης. Έτσι 
παίρνουµε το γραµµικό σύστηµα: 

   
 A∆x      =0 
 AT∆y+∆s=0                        (5.7) 

      s∆x+ x∆s=∆w 
 
Για το (5.7) µπορούµε εύκολα να υπολογίσουµε λύση. Η λύση αυτή είναι προσέγγιση 
της λύσης στο αρχικό σύστηµα. Η προσεγγιστική αυτή διαδικασία δεν είναι τίποτα 
άλλο από τη µέθοδο Newton. 
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Η τριπλέτα των µετατοπίσεων ∆x, ∆y και ∆s που παίρνουµε µε αυτόν τον τρόπο είναι 
η κατεύθυνση αναζήτησης που θα χρησιµοποιήσουµε. Ονοµάζουµε την κατεύθυνση  
αυτή αρχική-δυϊκή κατεύθυνση Newton. Το αποτέλεσµα του βήµατος κατά µήκους 
της κατεύθυνσης Newton δείχνεται από τα x*, y* και s* και έστω ότι w*=x*s*.  
Έπειτα έχουµε, 
 

w*=(x+ ∆x)(s+∆s)=xs+x∆s+s∆x+∆x∆s=w+∆w+∆x∆s. 
 
Έτσι παίρνουµε τη χρήσιµη σχέση 
 

w*=w+∆x∆s   (5.8) 
 
Η (5.8) καθιστά σαφές ότι το σφάλµα λόγω της αγνόησης του όρου β΄τάξης, δίνεται 
από το ∆x∆s. Το γινόµενο αυτό παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάλυση όλων των 
αρχικών-δυϊκών µεθόδων εσωτερικών σηµείων. Αναπαριστά το αποτέλεσµα β΄τάξης 
για το βήµα Newton. Προφανώς, θέλουµε το γινόµενο αυτό να είναι µικρό, έτσι ώστε 
να κάνουµε τη µέθοδο Newton αποτελεσµατική. 
 
Έιναι κατάλληλο προς το παρόν να εισάγουµε τα εξής διανύσµατα: 
d:=√xs-1, υ:=√w=√xs 
 
Επίσης ισχύει: d-1x=ds=υ 
 
Τέλος µέσω του d προσδιορίζουµε τα ∆x και ∆s ως εξής: 
 
px:=d -1∆x, ps:=d∆s, (σηµειώστε ότι ∆x∆s=pxps) 
 
Ως εκ τούτου η κατεύθυνση Newton ορίζεται από το ακόλουθο γραµµικό 
σύστηµα: 
 

  AD px     =0 
 DATpy+ps=0                 (5.9) 

      px+ps       =υ
-1∆w. 

 
Aν pυ:= υ-1∆w τότε έχουµε   
 

        px+ps = pυ (α)              (5.10) 
 

Όπου τα px και ps είναι απλώς τα ορθογώνια στοιχεία της αποσύνθεσης του pυ στον 
κενό χώρο του AD και στο διάστηµα σειρών του ΑD αντίστοιχα. 
Ακόµη, χρησιµοποιούµε το διάνυσµα qυ, που ορίζεται ως εξής: 
 

     qυ:= px - ps                                    (5.11) 
 

Σηµειώνουµε ότι η ορθογωνικότητα των px και ps απαιτεί ότι ισούνται οι 
ευκλείδιες αποστάσεις των pυ και qυ, δηλαδή: 
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  qυ   =   pυ   
 

Από τις σχέσεις (5.10) και (5.11) συµπεραίνουµε ότι: 
 

px=1/2( pυ+ qυ )  (5.12) 
    ps=1/2( pυ - qυ )               (5.13) 

 
Οπότε από τις (5.12) και (5.13) εχουµε: 
 

px ps = 1/4( pυ
2
 - qυ

2 )              (5.14) 
 

Λήµµα :   px ps   ∞≤1/4   pυ   
2 και    px ps   ≤ 1/2√2 (   pυ   

2). 
 
 
 
5.3.3 Τοπική τετραγωνική σύγκλιση 
 
Ενδιαφερόµαστε για το πόσο κοντά µας φέρνει ένα βήµα Newton στο σηµείο w. Για 
αυτό το λόγο το παρακάτω λήµµα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. ∆είχνει ότι αν η 
τρέχουσα επανάληψη w είναι αρκετά κοντά στο σηµείο στόχο w, τότε το βήµα 
Newton εγγυάται τετραγωνική σύγκλιση του µέτρου εγγύτητας. 
 
Λήµµα 5.4: Υποθέτουµε ότι δ:= δ(w, w)<1 και έστω ότι w* το αποτέλεσµα ενός 
βήµατος Newton στο w όσον αφορά το w. Τότε έχουµε 
 

δ(w*, w)2≤ δ4/2(1-δ2). 
 

Έτσι λοιπόν η αρχική-δυϊκή µέθοδος Newton παρέχει ένα πολύ αποτελεσµατικό 
εργαλείο για να πάρουµε ακριβείς προσεγγίσεις του αρχικού-δυϊκού ζεύγους που 
σχετίζονται µε κάποιο σηµείο στόχο στον w-χώρο. 
 
 
 
5.4 Μέθοδοι µικρών βηµάτων 
 
Υποθέτουµε ότι µας δίνεται θετικό αρχικό-δυϊκό ζεύγος (x0,s0). Θέτουµε w0:= 
x0s0  και υποθέτουµε ότι έχουµε την ακολουθία 
 
w0, w1, …, wk, …, wK 
 
από σηµεία wk στον w-χώρο µε την ακόλουθη ιδιότητα: 
 

∆οθέντος του πρωτεύοντος-δυϊκού ζεύγους για το wk είναι «εύκολο» να 
κατασκευάσουµε πρωτεύον-δυϊκό ζεύγος για το wk+1, 0≤k≤K. 
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Ονοµάζουµε κάθε τέτοια ακολουθία ανιχνεύσιµη ακολουθία στόχων µήκους Κ, 
τα στοιχεία της σηµεία στόχους, και  τα αντίστοιχα αρχικά-δυϊκά ζεύγη ζεύγη 
στόχων. 
 
Αν υπάρχει ανιχνεύσιµη ακολουθία, τότε µπορούµε να λύσουµε το ζεύγος 
προβληµάτων (Ρ) και (D) µέχρι το επίπεδο ακρίβειας eTwK σε K επαναλήψεις. 
Η k επανάληψη σε αυτή τη µέθοδο θα αποτελείται από την εύρεση του ζεύγους 
στόχου που αντιστοιχεί µε το σηµείο στόχο wk. Από τη µέθοδο του Newton 
γνωρίζουµε ότι η διαδικασία αυτή µπορεί να είναι πολύ αποτελεσµατική, δεδοµένου 
ότι η εγγύτητα του πρωτεύοντος-δυϊκού ζεύγους στο wk ικανοποιεί τη σχέση: 
 

δ(x k-1s k-1, wk)≤1/√2, k=1,2,…,K (5.14) 
 

Κατόπιν της διαδικασίας µιας ή µερικών επαναλήψεων Newton, θα πάρουµε ένα 
αρχικό-δυϊκό εφικτό ζεύγος (xk,sk) που θα προσεγγίζει το στόχο wk µε ακρίβεια. 
Υποθέτουµε ότι η (5.14) ισχύει για κάποια k, για παράδειγµα το 
(xk-1 ,sk-1) είναι κοντά στο wk. Αφού το (xk,sk) σχεδόν πετυχαίνει το στόχο wk το ζεύγος 
(xk,sk) θα είναι κοντά στο wk+1 αν το wk+1 είναι και το ίδιο κοντά στο wk.. Έτσι, για να 
φτιάξουµε µια ανιχνεύσιµη ακολουθία στόχων, το µόνο που πρέπει να κάνουµε, είναι 
να σιγουρέψουµε ότι οι επιτυχηµένοι στόχοι είναι κοντά ο ένας µε τον άλλον, ως εκ 
τούτου και ο χαρακτηρισµός «κοντινών βηµάτων»  για τις µεθόδους αυτές. 
 
Για την πιο απλή παρουσίαση, θα υποθέτουµε ότι είναι δυνατόν περισσότερο από ένα 
βήµα Newton να ληφθεί για δεδοµένο στόχο, έτσι ώστε το πρωτεύον-δυϊκό εφικτό 
ζεύγος τελικά να πετυχαίνει τέλειο ταίριαγµα µε τον στόχο. Με αυτόν τον τρόπο 
πρέπει να συγκεντρωνόµαστε µόνο στην εγγύτητα µεταξύ επιτυχηµένων στόχων.  
 
Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε παραδείγµατα ανιχνεύσιµων ακολουθιών στόχων 
που καλύπτουν τις δηµοφιλέστερες αντίστοιχες µεθόδους της βιβλιογραφίας. 
 
5.4.1 Μέθοδοι ιχνηλάτες κοντινών βηµάτων  
 
Η επικεφαλίδα αναφέρεται στις µεθόδους κοντινών βηµάτων για τους οποίους η 
ακολουθία στόχων βρίσκεται στον κεντρικό δρόµο. Το πιο δηµοφιλές όριο 
επανάληψης των µεθόδων εσωτερικών σηµείων του γραµµικού προγραµµατισµού 
είναι της µορφής: 
 
Ο  √n ln (x0)Ts0 
      є 
 
Το (x0)Ts0 αντιπροσωπεύει το δυϊκό κενό του αρχικού πρωτεύοντος-δυϊκού ζεύγους, 
και το є αντιστοιχεί στο δυϊκό κενό που θέλουµε να επιτύχουµε. Τα σηµεία στόχοι 
έχουν τη µορφή w=µe, µ>0. Έστω ότι το επόµενο σηµείο στόχος είναι: 
 

W=(1-θ)w, 0<θ<1. 
 

Mετά από κάποιους υπολογισµούς υπολογίζεται το δ(w, w) όπου 
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δ(w, w)=  θ√n 
      2√1-θ 
 
Aν υποθέσουµε ότι n≥4 βρίσκουµε ότι 
 
δ(w, w)≤1/√2, αν θ=1/√n. 
 
Καταλήγουµε µετά από διεργασίες ότι  
 

k≥(1/θ) [ln (x0)Ts0/є],   (5.15) 
 
όπου k οι επαναλήψεις. Αν λοιπόν αντικαταστήσουµε το θ µε την τιµή του, 
παίρνουµε το όριο των επαναλήψεων. 
 
 
5.4.2 Mέθοδοι ζυγισµένης ανίχνευσης  
 
 

Με λίγη παραπάνω προσπάθεια, µπορούµε να αναλύσουµε την περίπτωση 
όπου η ακολουθία στόχων βρίσκεται στo τµήµα γραµµών w=µw0, µ>0, για κάποια 
σταθερά θετικά διανύσµατα w0. Όταν w0=   w0   e, η ακολουθία βρίσκεται στον 
κεντρικό δρόµο. Για αυθαίρετο w0, η ακολουθία βρίσκεται στο επονοµαζόµενο 
ζυγισµένο κεντρικό δρόµο Η ακολουθία αυτή επιτρέπει στη διαδικασία ωα ξεκινήσει 
µακριά από τον κεντρικό δρόµο.  
 
Έστω ότι το επόµενο σηµείο στόχος δίνεται από τη σχέση 
 

w=(1-θ) w, 0<θ<1. 
 

Μετά από υπολογισµούς βρίσκουµε ότι το δ(w, w) δίνεται από τη σχέση: 
 

δ(w, w)≤ (θ√n) /( 2ρ(w0)√1-θ). 
 

Όπου το ρ(w0) αντιστοιχεί στην τετραγωνική ρίζα του κλάσµατος, 
 

min(w) / max(w) , w>0. 
 

Aν υποθέσουµε ότι n≥4 βρίσκουµε ότι 
 

δ(w, w)≤1/√2, αν θ=ρ(w0)/√n. 
 
Τελικά µετά από υποθέσεις και υπολογισµούς όπως και στην προηγούµενη 
παράγραφο καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το δυϊκό κενό είναι µικρότερο από το 
є µετά από 
 

[√n /ρ(w0)] [ln (x 0)Ts0/є]  (5.16) 
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επαναλήψεις. Συγκρίνοντας την (5.15) µε την (5.16), παρατηρούµε ότι εισάγεται ο 
παράγοντας 1/ ρ(w0)>1 όταν δεν χρησιµοποιούµε τον κεντρικό δρόµο. 
 

Το παραπάνω αποτέλεσµα δείχνει ότι υπό µία έννοια ο κεντρικός δρόµος είναι 
η καλύτερη πορεία που µπορούµε να ακολουθήσουµε στο βέλτιστο σύνολο. Το 
τίµηµα που πληρώνουµε αν δεν ξεκινήσουµε στον κεντρικό δρόµο είναι ότι χάνουµε 
την πολυωνυµικότητα. Το αποτέλεσµα αυτό αποδεικνύει την πολύ ξεχωριστή 
σηµασία του κεντρικού δρόµου ανάµεσα σε όλα τα δυνατά ζυγισµένα κεντρικά 
µονοπάτια. 
 
 
5.4.3 Μέθοδος κεντροποίησης 
 
 

Στο παράδειγµα αυτό θα επιλύσουµε ένα διαφορετικό πρόβληµα. ∆οθέντος 
ενός πρωτεύοντος-δυϊκού εφικτού ζεύγους σχετιζόµενου µε το w0, ρ(w0)<1, θέλουµε 
να φτάσουµε σε ένα αρχικό-δυϊκό ζεύγος στον κεντρικό δρόµο όσο πιο γρήγορα 
γίνεται. Θα προτείνουµε µια ακολουθία στόχων που συγκλίνει σε  
 
Ο  √n ln   1  επαναλήψεις. 
     ρ(w0)  
 
Αν έχουµε την ακολουθία στόχων αυτή, ακολουθούµενη από µια ακολουθία 
κατά µήκος του κεντρικού δρόµου, βρίσκουµε το ακόλουθο όριο επανάληψης: 
 
√n     ln     1     +  ln (x0)Ts0 
    ρ(w0)              є 
  

Σηµειώνουµε ότι αυτό το όριο, για την περίπτωση της στρατηγικής που πρώτα 
κεντροποιεί και µετά βελτιστοποιεί, είναι καλύτερο από αυτό που παίρνουµε µε τη 
στρατηγική ακολουθίας κατά µήκος του ζυγισµένου δρόµου. Στην πραγµατικότητα, 
αυτό το όριο είναι το καλύτερο που υπάρχει όταν το αρχικό σηµείο βρίσκεται µακριά 
από τον κεντρικό δρόµο. 
 
Μετά από υπολογισµούς που σκόπιµα θα παραλείψουµε  βρίσκουµε ότι δεν 
χρειάζονται παραπάνω από  
 
√n  ln    1          

ρ(w0) 
 

επαναλήψεις για να βρεθούµε στο κεντρικό µονοπάτι. Ανάλογα µπορούµε να 
εργαστούµε και για το αντίστροφο του προβλήµατος κεντροποίησης. Το τελευταίο 
αυτό πρόβληµα αφορά την πορεία του αρχικού-δυϊκού ζεύγους µε ορισµένα βάρη 
όταν το αρχικό σηµείο βρίσκεται στον κεντρικό δρόµο. Το πρόβληµα αυτό είναι 
γνωστό ως ζυγισµένο πρόβληµα κεντροποίησης. 
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5.5 Μέθοδοι µεγάλων βηµάτων 
 

Η πολυπλοκότητα που αντιµετωπίσαµε στο πρηγούµενο κεφάλαιο βασίζεται 
στην ανάλυση της χειρότερης περίπτωσης: κάθε βήµα-στόχος επιλέγεται να είναι 
αρκετά κοντά στον επόµενο ώστε η εγγύτητα να παραµείνει υπό έλεγχο. Επιπλέον, το 
βήµα-στόχος δεν σχετίζεται µε το συγκεκριµένο αρχικό-δυϊκό εφικτό ζεύγος. Ως 
αποτέλεσµα, όταν χρησιµοποιούµε εφαρµογή αλ΄γοριθµου ιχνηλάτη µε κοντινά 
βήµατα, ο απαιτούµενος χρόνος εκτέλεσης δύναται να είναι απογοητευτικός. Σε 
αυτήν την περίπτωση, πιο µακρινά βήµατα στόχου γίνονται πλέον δελεαστικά. Μια 
εµφανής πρόοδος θα ήταν να συσχετίσουµε την κίνηση προς τον στόχο µε το αρχικό-
δυϊκό εφικτό ζεύγος και η κίνηση αυτή να είναι όσο µεγαλύτερη γίνεται ενώ 
διατηρείται  ικανοποιητική εγγύτητα µε το αρχικό-δυϊκό εφικτό ζεύγος. Το βήµα 
Newton παράγει και σε αυτήν την περίπτωση ένα νέο πρωτεύον-δυϊκό εφικτό ζεύγος 
πιο κοντά στο στόχο, και η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί. Αυτή η επέκταση της 
µεθόδου κοντινών βηµάτων στην επονοµαζόµενη στρατηγική του µέγιστου βήµατος 
δεν βελτιώνει το συνολικό όριο σύγκλισης, αλλά έχει δραµατική επίπτωση στον 
ρυθµό ασυµπτωτικής σύγκλισης. Σε πρόσφατες µελέτες, αποδεικνύεται ότι η µέθοδος 
µέγιστου βήµατος είναι ασυµπτωτικά τετραγωνικά συγκλίνουσα, π.χ. στις τελευταίες 
επαναλήψεις το δυϊκό κενό πλησιάζει το µηδέν σχετικά γρήγορα. 
 

Παρά το καλό ασυµπτωτικό αποτέλεσµα, γενικά, η µέθοδος µέγιστου βήµατος 
µπορέι να χρειαστεί πολλά κοντινά βήµατα για να είναι αποτελεσµατική. Σε 
πρακτικές εφαρµογές είναι σοφό να παίρνουµε µεγαλύτερα βήµατα. Όπως έχει ήδη 
δειχθεί, µεγάλα βήµατα στόχου υπονοούν ότι η εγγύτητα µεταξύ του στόχου και της 
επανάληψης γίνεται µεγαλύτερη από το 1. Μία προφανής ανεπάρκεια της µεθόδου 
µεγάλων βηµάτων στόχου είναι ότι το ολοκληρωµένο βήµα Newton µπορεί να 
προκαλέσει µη εφικτότητα. Για να υπερκεραστεί αυτή η δυσκολία παίρνουµε 
µετριασµένα βήµατα Newton. Ωστόσο, δεν είναι προφανές πως ένα µετριασµένο 
βήµα Newton θα συνεισφέρει στην βελτίωση του µέτρου εγγύτητας µε οποιοδήποτε 
ελεγχόµενο τρόπο. Θυµίζουµε ότι ο αντίστροφος στόχος ορίζεται ως ο µοναδικός 
ελαχιστοποιητής της ζυγισµένης  συνάρτησης λογαριθµικού ορίου που σχετίζεται µε 
το στόχο. Η ιδέα είναι να σιγουρευτούµε ότι ένα µετριασµένο βήµα Newton θα 
παράγει συγκεκριµένη µείωση της συνάρτησης αυτής. ∆εδοµένου ότι η συνάρτηση 
λογαριθµικού ορίου ορίζεται κατωτέρω από το ελάχιστό της, οι συσσωρευτικές 
µειώσεις πιέζουν προς τη σύγκλιση. Το σηµαντικό εδώ είναι ότι όσο το µέτρο 
εγγύτητας είναι µεγαλύτερο από κάποιες σταθερές αυθαίρετες τιµές, το µετριασµένο 
βήµα Newton προκαλεί µείωση της συνάρτησης λογαριθµικού ορίου τουλάχιστον σε 
κάποιο σταθερό ποσό που είναι ανεξάρτητο από την τρέχουσα επανάληψη και τα 
δεδοµένα του προβλήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
 
6.1 Εφαρµογή µεθόδων εσωτερικών σηµείων 
 
Έστω ότι εξετάζουµε παράλληλα το πρωτεύον, και το δυϊκό του, πρόβληµα 
γραµµικού προγραµµατισµού: 
 
min cTx, 
s.t. Ax =b     (6.1) 
   x+s =u 
   x,s ≥ 0, 
 
όπου c,x,s,u Rn, b Rm, A Rm*n 
 
max bTx-uTt 
s.t. ATy-t+z=c     (6.2) 
   x,t ≥ 0, 
 
όπου z,t Rn, y Rm, A Rm*n. Υποθέτουµε ότι rank A=m, δηλαδή ότι ο 
βαθµός της µήτρας Α ισούται µε το m. 
 
Για να παράγουµε τον αρχικό-δυϊκό αλγόριθµο, αντικαθιστούµε την µη αρνητικότητα 
των περιορισµών στην αρχική µορφή τους όρους του λογαριθµικού ορίου στην 
αντικειµενική συνάρτηση, παίρνοντας την ακόλουθη συνάρτηση λογαριθµικού ορίου: 
 

L(x,s,µ)=cTx-µΣ ln xj-µΣ ln sj (από j=1 εώς n) (6.3) 
 
Οι συνθήκες βελτιστότητας πρώτης τάξης για το αρχικό πρόβληµα (6.1) µε την 
αντικατάσταση της αντικειµενικής συνάρτησης από την συνάρτηση λογαριθµικών 
εµποδίων (6.3), γίνονται: 
 
Ax  =b, 
 x+s  =u, 
ΑTy+µX-1e-t =c,     (6.4) 
µS-1e-t=0 =0, 
 x,s >0. 
 
Αντικαθιστώντας µε z= µX-1e τις συνθήκες βελτιστότητας πρώτης τάξης από 
την (6.4), έχουµε: 
 
1. Ax  =b, 
2.  x+s  =u, 
3. ΑTy+z-t =c,    (6.5) 
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4. XZe  =µe 
5. SΤe  =µe, 
 x,s >0, 
 
όπου X,S,Z,T διαγώνιες µήτρες µε στοιχεία xj, sj, zj, tj αντίστοιχα, e το n-οστό 
διάνυσµα όλων και µ η παράµετρος ορίου. 
 
Το σύνολο των λύσεων της (6.5) (x(µ), s(µ)) και (y(µ), z(µ), t(µ)) ορίζει τον 
κεντρικό δρόµο του αρχικού και δυϊκού προβλήµατος αντίστοιχα. Αν έχουµε 
εφικτές λύσεις (x,s) και (y,z,t) η ποιότητα της κεντρικότητας µετριέται µε το γνωστό 
πια δ2(x,s,y,z,t,µ). Τα (x,s) και (y,z,t) είναι στον κεντρικό δρόµο µόνο εάν 
δ(x,s,y,z,t,µ)=0. Όσο µικρότερο το δ τόσο καλύτερο το επίπεδο της κεντροποίησης. 
 
Παρατηρούµε ότι στο (6.5) οι ισότητες 1,2,3 είναι γραµµικές και ενδυναµώνουν την 
αρχική και δυϊκή εφικτότητα της λύσης. Οι ισότητες 4 και 5 είναι µη γραµµικές και 
γίνονται συνθήκες συµπληρωµατικότητας για µ=0, οι οποίες µαζί µε τους 
περιορισµούς εφικτότητας παρέχουν τη βελτιστότητα των λύσεων. Αν κάποια λύση 
µε συγκεκριµένο µ έιναι διαθέσιµη, τότε το κενό συµπληρωµατικότητας είναι: 
 

xTz+sTt=2µeTe=2nµ.  (6.6) 
 

Η ποσότητα αυτή µετρά το σφάλµα συµπληρωµατικότητας για κάθε ΜΕΕ. 
Παρατηρείται επίσης ότι για εφικτές ΜΕΕ το κενό συµπληρωµατικότητας µειώνεται 
στο σύνηθες δυϊκό κενό. Προφανώς εξαφανίζεται σε κάθε βέλτιστη λύση. Κάθε 
επανάληψη του βασικού αρχικού-δυϊκού αλγόριθµου κάνει ένα βήµα Newton 
εφαρµοσµένο για τις συνθήκες βελτιστότητας πρώτης τάξης (6.5) µε δοσµένο µ και 
µετά το µ αναθεωρείται (συνήθως µειώνεται). Ο αλγόριθµος τερµατίζει όταν το 
συµπληρωµατικό κενό και το κενό εφικτότητας µειώνονται κάτω από ένα 
προκαθορισµένο σηµείο ανοχής. Έχοντας x,s,z,t Rn

+, y Rm, η κατεύθυνση Newton 
αποκτάται λύνοντας το ακόλουθο σύστηµα γραµµικών εξισώσεων: 
 
A 0 0 0 0 ∆x  ξb 
 
I 0 I 0 0 ∆y  ξu 
 
0 ΑΤ 0 Ι        - Ι ∆s = ξc   (6.7) 
 
Ζ 0 0 Χ 0 ∆z         µe-XΖe  
 
0 0 T 0 S ∆t         µe-STe 
όπου: 

ξb = b-Ax 
ξu = u-x-s 

ξc = c-ATy-z+t 
 

Οι αρχικοί-δυϊκοί µη έφικτοι αλγόριθµοι εσωτερικών σηµείων δεν απαιτούν εφικτές 
λύσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της βελτιστοποίησης. Η εφικτότητα 
επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσέγγισης της βελτιστοποίησης. 



 60 

Είναι εύκολο να ελεγχθεί ότι αν γίνει βήµα µήκους ένα στην κατεύθυνση Newton 
(6.7), τότε η εφικτότητα επιτυγχάνεται αµέσως. Αυτό όµως γίνεται σπάνια καθώς 
συνήθως επιλέγεται βήµα µε µικρότερο µέγεθος για να διατηρηθεί η µη αρνητικότητα 
των x,s,z, και t . Όταν συµβαίνει αυτό και ισχύει ότι το µήκος βήµατος είναι α<1, τότε 
οι ανεφικτότητες ξb ,ξu  και ξc µειώνονται κατά έναν παράγοντα (1-α). 
 
Ας κοιτάξουµε καλύτερα το σύστηµα των εξισώσεων που δίνουν την 
κατεύθυνση Newton (6.7). Σύµφωνα µε τους τύπους 
 
∆z=Χ-1(µe-Xze-Z∆x) 
∆s=ξu-∆x       (6.8) 
∆t=S-1(µe-STe-T∆s)= S-1(µe-STe-Tξu-T∆x) 
 
Το σύστηµα µειώνεται και γίνεται: 
 
 
-D-2 AT ∆x  r 
   =     (6.9) 
A 0 ∆y  h 
 
Όπου: 
 

D2=(X-1Z+S-1T)-1 
   r=ξc-Χ

-1(µe-Χζe)+S-1(µe-STe)-S-1Tξu (6.10) 
h=ξb 

 
Η µήτρα σε αυτό το αυξηµένο σύστηµα (6.9) είναι αραιή, συµµετρική αλλά αόριστη. 
Το σύστηµα αυτό των γραµµικών εξισώσεων µπορεί να λυθεί άµεσα µε την 
παραγοντοποίηση Bunch-Parlett, ή µπορεί να µειωθεί στο αραιό, συµµετρικό και 
θετικά καθορισµένο σύστηµα κανονικών εξισώσεων (αφού πολλαπλασιάσουµε την 
πρώτη εξίσωση µε AD2 και αντικαταστήσουµε στην δεύτερη εξίσωση): 
 

(AD2AT)∆y=AD2r+h  (6.11) 
 

Αφού βρούµε το ∆y από τη (6.11), καθορίζουµε µεµονωµένα το ∆x σύµφωνα 
µε την σχέση: 

∆x=D2AT∆y-D2r 
 

Αφού βρούµε το ∆x, αντικαθιστούµε και βρίσκουµε τα ∆s, ∆z, ∆t από τη (6.8). 
Ο υπολογισµός των (∆x, ∆y) από την (6.9) ή του ∆y από την (6.11) χωρίζεται 
συνήθως σε δύο φάσεις: παραγοντοποίηση της µήτρας σε έυκολα αντιστρέψιµη 
µορφή και το ακόλουθω «λύνω»  που εκµεταλλεύεται αυτήν την παραγοντοποίηση. 
Συνήθως το δεύτερο βήµα είναι τουλάχιστον ένα µέγεθος φθηνότερο από το πρώτο 
βήµα. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στην εισαγωγή όρων µεγαλύτερης τάξης όταν 
υπολογίζεται η κατεύθυνση.  Η πιο επιτυχηµένη τεχνική που ενσωµατώνει 
πληροφορίες µεγαλύτερης τάξης στον αρχικό-δυϊκό αλγόριθµο προέρχεται από τον 
Mehrotta. 
 



 61 

Υποθέτουµε για χάριν συντοµίας ότι υπολογίζεται µια κατεύθυνση (∆x, ∆y, ∆s, ∆z, 
∆t), τα διαστήµατα µέγιστων βηµάτων (αP για τον πρωτεύοντα και αD για τον δυϊκό) 
που διατηρούν την µη-αρνητικότητα των µεταβλητών έχουν βρεθεί και, αφού έχει 
ελαφρώς µειωθεί από έναν παράγοντα α0, υπολογίζεται η καινούργια επανάληψη 
 
xk+1 = xk + α0αP∆x 
sk+1 = sk + α0αP∆s 
yk+1 = yk + α0αD∆y    (6.12) 
zk+1 = zk + α0αD∆z 
tk+1 = tk + α0αD∆t 
 
Αφού κάνουµε το βήµα, η παράµετρος µ µειώνεται και η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται. Ο αλγόριθµος συνοψίζεται στο Σχήµα . 
 
 
Input 

(x0,s0)>0 και y0, (z0,t0)>0 το αρχικό ζεύγος των πρωτευόντων και 
δυϊκών λύσεων αντίστοιχα; 

Παράµετροι 
 ε η παράµετρος ακριβείας; 
 α0 το µήκος βήµατος; 
begin 
 x:=x(0); s:=s(0); y:=y(0); z:=z(0); t:=t (0); 
 while τα κριτήρια σταµατήµατος  δεν ικανοποιούνται do 
  υπολόγισε τις κατευθύνσεις έρευνας από τις (6.8), (6.9), (6.10); 
  υπολόγισε τις νέες επαναλήψεις από την (6.12); 
 end 
end. 

 
Σχ.6  Πρωτότυπος αλγόριθµος 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Τεχνάσµατα που διευκολύνουν τη διαδικασία 
 
Παρακάτω θα επικεντρωθούµε σε διάφορα θέµατα που είναι κρίσιµα για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή των αλγόριθµων εσωτερικών σηµείων. 
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6.2.1 Προετοιµασία της λύσης 
 
 

Τα γραµµικά προγράµµατα που επιλύνονται στις µέρες µας έχουν συχνά πολύ 
µεγάλο µέγεθος. Ως εκ τούτου είναι συµφέρον να τα αναλύσουµε και, αν είναι 
δυνατόν, να τα απλοποιήσουµε πριν τα θέσουµε υπό τη διαδικασία της λύσης. Ο 
σηµαντικός ρόλος της προετοιµασίας της λύσης αναγνωρίστηκε πολύ νωρίς από τους 
ερευνητές του γραµµικού προγραµµατισµού. Αξίζει να αναφερθεί ότι η προετοιµασία 
αυτή προτείνεται ανεξάρτητα από τη µέθοδο που χρησιµοποιείται. 
 

Η σηµασία της προετοιµασίας τα λύσης είναι ακόµη πιο έντονη όταν 
εφαρµόζεται µέθοδος βασισµένη στους αλγόριθµους εσωτερικών σηµείων εξ αιτίας 
της περίπλοκης γραµµικής άλγεβρας και την ανάγκη πλήρη βαθµού της µήτρας Α. Η 
προ-διαδικασία της λύσης επικεντρώνεται σε τρεις σκοπούς, την µείωση του 
µέγεθους του προβλήµατος, την µείωση της πυκνότητας του προβλήµατος, και της 
εξασφάλιση πλήρους τάξης µήτρας περιορισµών. 
 
6.2.1.1 Μείωση του µεγέθους του προβλήµατος 
 
Ο γενικός σκοπός της διαδικασίας µείωσης του µεγέθους αφορά τη λογική ανάλυση 
του ΓΠ εώς ότου δεν µπορέι να γίνει περεταίρω µείωση. Εφαρµόζονται οι παρακάτω 
απλές λειτουργίες. 
 

1. Κενές γραµµές και στήλες αφαιρούνται. 
 

2. Περιορισµοί ανισότητας αντικαθιστούνται από όρια µεταβλητών. 
 

3. Κατώτερα και ανώτερα όρια ορίων για κάθε περιορισµό i καθορίζονται 
από τις σχέσεις: 

 

blow= Σαijuj {j:αij<0}  και bup= Σαijuj {j:αij>0} (6.13) 
 

Είναι εµφανές ότι οι σχέσεις αυτές ικανοποιούν την παρακάτω 
ανισότητα: 

  

blow≤ Σαijuj≤ bup  (6.14) 
  

παρατηρούµε ότι εξ αιτίας της µη αρνητικότητας του x, τα όρια blow και bup 
είναι µη θετικά και µη αρνητικά αντίστοιχα. Αν οι ανισότητες της (6.14) είναι 
τουλάχιστον όσο «σφιχτές» όσο ο αρχικός περιορισµός του ΓΠ, τότε ο 
περιορισµός ι είναι περιττός. Αν κάποιο από τα όρια έρχεται σε αντίθεση µε 
τον περιορισµό του ΓΠ, τότε το πρόβληµα είναι µη εφικτό. Εν τέλει, σε 
κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις ο περιορισµός του ΓΠ γίνεται 
καταναγκαστικός. Αυτό σηµαίνει ότι ο µόνος τρόπος να ικανοποιηθεί ο 
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περιορισµός είναι να προσαρµόσουµε όλες τις µεταβλητές που εµφανίζονται 
σε αυτόν στα κατάλληλα όρια.  
 

4. Τα όρια των περιορισµών της (6.13) χρησιµοποιούνται για να παράγουν τα 
υπονοούµενα µεταβλητά όρια. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιεί την αρχική 
µορφή του περιορισµού του ΓΠ. Υποθέτουµε, για παράδειγµα, ότι δίνεται 
ένας µη-περιττός περιορισµός του τύπου «µικρότερο ή ίσο». ∆ηλαδή: 

 

blow< Σαi juj≤ bι 
  
 Τότε: 
 

           blow+αi k xk< Σj αi j xj≤ bι , για κάθε k, αi k xk>0 

blow+αi k (xk –uk)  < Σj αi j xj≤ bι , για κάθε k, αi k xk<0 
 
Tα καινούργια υπονοούµενα όρια xk που δίνονται από τις σχέσεις 
αφορούν όλες τις µεταβλητές που εµπεριέχονται στην γραµµή ι. 
 

5. Για κάθε µονοτονική στήλη, κάθε γραµµή που έχει είσοδο σε αυτήν 
χρησιµεύει για να παράγει υπονοούµενα όρια στην µεταβλητή που αυτή 
αναφέρεται. Αν τα όρια αυτά είναι τουλάχιστον όσο «σφιχτά» όσο τα 
αρχικά, τότε η µεταβλητή γίνεται ελεύθερη. Συνεπώς, η συγκεκριµένη 
γραµµή και η µονοτονική στήλη διαγράφονται. 

 
6. Οι µη αρνητικές απεριόριστες µεταβλητές που αναφέρονται στις µονοτονικές 

στήλες χρησιµεύουν στο να παράγουν όρια για τις δυϊκές µεταβλητές y. 
∆ηλαδή, αν η µεταβλητή j αναφέρεται σε µονοτονική στήλη µε είσοδο αij και 
uj=+∞, τότε ο δυϊκός περιορισµός γίνεται ανισοτικός του τύπου 

  
αij yi ≤ cj. 

 
Αυτή η ανισότητα λύνεται και, ανάλογα µε το πρόσηµο του αij, παράγει 
κατώτερο ή ανώτερο όριο για το yi. 

 
7. Μόλις όλες οι δυϊκές µεταβλητές αποκτήσουν ρητά όρια 

 
pi ≤. yi ≤qi ι=1,2,…,m (6.15) 

 
παράγονται κατώτερα και ανώτερα όρια για κάθε δυϊκό περιορισµό j, 
και έιναι τα εξής: 
 

cj/low = Σ{ι:αi j<0}αi j qi + Σ{ι:αi j>0}αi j pi  

cj/up   = Σ{ι:αi j<0}αi j pi + Σ{ι:αi j>0}αi j qi (6.16) 
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Τα όρια αυτά συγκρίνονται µε τον συντελεστή κόστους cj και προσφέρονται 
για τον διαχωρισµό µεταβλητών για τις οποίες το µειωµένο κόστος zj-tj µπορεί 
να περιοριστεί (dominated variables). Αν το µειωµένο κόστος έχει αδύναµο 
περιορισµό προσήµου (είναι µη αρνητικό ή µη θετικό), τότε η µεταβλητή 
είναι αδύναµα κυριαρχούµενη (weakly dominated variables).  
 

8. Τα όρια δυϊκών περιορισµών (6.16) χρησιµοποιούνται για να παράγουν νοητά 
όρια για τις δυϊκές µεταβλητές. Ισχύει τεχνική παρόµοια µε αυτήν του 
σηµείου 3. Νοητά όρια µικρότερα των αρχικών αντικαθιστούν αυτά της 
σχέσης (6.15). 

 
Όλες οι τεχνικές που αναφέρονται παραπάνω µπορούν να εφαρµοστούν προτού 
ξεκινήσει η διαδικασία λύσης ενός ΓΠ. Συνήθως µειώνουν το µέγεθος του 
προβλήµατος αισθητά. Κάποιες φορές διαχωρίζουν αρχική και δυϊκή µη εφικτότητα 
και απεριοριστία. 
 
 
6.2.1.2 Bελτίωση της αραιότητας του προβλήµατος 
 
 

Ο τρόπος µε τον οποίο η µήτρα περιορισµών περιλαµβάνεται στις 
επαναλήψεις των εσωτερικών σηµείων δικαιολογεί περισσότερη προσπάθεια στο 
πεδίο εκείνο της προετοιµασίας της λύσης, που αποσκοπεί στην µείωση του κόστους 
υπολογισµού της λύσης των εξισώσεων (6.7), και στη βελτίωση της ακρίβειας της 
λύσης. Και τα δύο (µείωση κόστους και βελτίωση ακρίβειας) συναρτώνται από τη 
δοµή της µήτρας Α, δηλαδή το κατά πόσο είναι αραιή. Το τελευταίο εξαρτάται 
αρκετά από την κατάσταση της µήτρας Α και απαιτεί ότι είναι τουλάχιστο πλήρους 
τάξης σειρών. 
 
Η αραιότητα της Α µπορεί συνήθως να βελτιωθεί. Γενικά, µπορούµε να ψάξουµε για 
µια µήτρα Μ, η οποία ανήκει στο Rm*m, τέτοια ώστε η µήτρα       
Μ Α να έιναι όσο το δυνατόν αραιότερη. Η εφικτότητα του πρωτεύοντος 
προβλήµατος µπορεί να αντικατασταθεί µε την εξής ισοδύναµη µορφή: 
 

Μ Αx = M b   (6.17) 
 
H µορφή αυτή είναι πολύ πιο κατάλληλη για άµεση εφαρµογή σε ΜΕΕ. Ακόµη και 
µια πολύ αραιή µήτρα παράγει κάποιες φορές πυκνούς παράγοντες στις σχέσεις (6.9) 
και (6.11). Aν ο αριθµός των πυκνών στηλών δεν είναι υπερβολικός τότε η τεχνική 
διαχωρισµού των στηλών αυτών σε µικρότερα τµήµατα µπορεί να είναι η 
«θεραπεία». Σηµειωτέον, ότι η τεχνική της προσέγγισης του ελαττωµένου 
συστήµατος (6.9), πάσχει λιγότερο από την παρουσία πυκνών στηλών. 
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6.2.1.3 Μήτρα Α πλήρους τάξης 
 

Θεωρητικά, η ανίχνευση της ανεπάρκειας τάξης της µήτρας Α δεν είναι 
πρόβληµα. Μπορούµε να συνεχίσουµε τη διαγραφή κατά Gauss µέχρι να πάρουµε 
µηδενική υποµήτρα. Για να είναι η διαδικασία αξιόπιστη, πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
ολοκληρωµένη περιστροφή (pivoting), αλλά κάτι τέτοιο είναι απογορευτικό λόγω της 
διάλυσης της δοµής της αραιότητας που επιφέρει. Μπορεί να εφαρµοστεί η 
περιστροφή του Markowitz για να εξαλειφθούν οι περισσότερες γραµµικές 
εξαρτήσεις, κι αυτό φυσικά µε λογικό υπολογιστικό κόστος. Ωστόσο, δεν 
προσφέρουν όλοι οι κώδικες τέτοια επιλογή. Από την άλλη µεριά, πολλές γραµµικές 
εξαρτήσεις µπορούν να αναγνωριστούν όταν ερευνούµε για όµοιες γραµµές για να 
κάνουµε την Α αραιότερη. 
 

Η ανάλυση πειραµατικών αποτελεσµάτων αποδεικνύει ότι η προετοιµασία της 
λύσης είναι µια πολύτιµη τεχνική που συχνά οδηγεί σε ιδιαίτερα κέρδη ως προς τον 
χρόνο λύσης. Τα κέρδη αυτά , ωστόσο, εξαρτώνται από το είδος του προβλήµατος. 
 
 
6.2.2 Σηµείο εκκίνησης 
 
 

Η επιλογή ενός καλού σηµείου εκκίνησης ενός αλγόριθµου εσωτερικών 
σηµείων δεν έχει λυθεί ακόµα εντελώς ικανοποιητικά. Aπροσδόκητα, τα σηµεία που 
έιναι σχετικά κοντά στη βέλτιστη λύση (αλλά δεν είναι καλά κεντροποιηµένα) συχνά 
έχουν κακή αποδοση και/ή αριθµητικές δυσκολίες. 
 
Οι ΜΕΕ (συνπεριλαµβανοµένων και των µη εφικτών ΜΕΕ) είναι αρκετά ευαίσθητες 
στην επιλογή ενός σηµέιου εκκίνησης. Μια επιτυχής επιλογή του (x0, s0, y0, z0, t0) 
(πιθανό για κάποια γραµµικά προγράµµατα) µπορεί να µειώσει την υπολογιστική 
προσπάθεια σε σηµαντικό βαθµό. Από την άλλη, µια κακή επιλογή µπορεί να αποβεί 
καταστροφική για την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου καθώς πολλές επαναλήψεις 
θα πρέπει να γίνουν προτού κεντοποιηθούν, έτσι ώστε ο αλγόριθµος να επιτρέπει 
µεγάλα βήµατα. 
 
Τα σηµεία εκκίνησης στις περισσότερες εφαρµογές των αρχικών-δυϊκών µη εφικτών 
αλγόριθµων αποτελούν παραλλαγή της προσεγγιστικής λύσης του παρακάτω 
βοηθητικού προβλήµατος: 
 
minimize cTx + ρ/2 (xTx + sTs) 
s.t.  Ax = b     (6.18) 
  x + s = u 
 
όπου το ρ είναι η προαποφασισµένη παράµετρος ζύγισης. Η λύση της (6.18) µπορεί 
να δοθεί από ρητό τύπο και να υπολογιστεί µε κόστος συγκρίσιµο µε αυτό µε αυτό 
µιας επανάληψης εσωτερικού σηµείου. Τίθεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τον 
κανόνα της αρχικής λύσης (x,s) και δίνει σηµεία καλύτερα ως προς την αντικειµενική 
συνάρτηση. Καθώς η λύση της (6.18) µπορεί να έχει  αρνητικούς παράγοντες για το x 
και το s, αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες απωθούνται προς θετικές τιµές ορίων αρκετά  
µακριά  από το µηδέν. Ανεξάρτητα, µια αρχική δυϊκή λύση (y,z,t) επιλέγεται για τον 
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ίδιο λόγο να ικανοποιεί τη σχέση y=0 τον δυϊκό περιορισµό (6.2). Όλα τα στοιχεία 
των z και t µικρότερα του δ, αντικαθίστανται από το δ. Αξίζει να αναφερθεί ότι έχει 
παρατηρηθεί ότι υπάρχει καλή αποτελεσµατικότητα για ένα απλό αρχικό σηµείο (x0, 
s0, y0, z0, t0)=(e,e,0,e,e), ένα φαινόµενο που δεν είναι τόσο γνωστό ως προς την 
αρχική-δυϊκή µέθοδο.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3 Προσδιορισµός βέλτιστης βάσης 
 

Από δω και πέρα, θα θεωρούµε το πρωτεύον γραµµικό πρόβληµα, και το 
δυϊκό του, στην τυπική µορφή, π.χ. οι αρχικές µεταβλητές είναι µη αρνητικές και δεν 
έχουν άνω όρια. Η µορφή αυτή απλοποιεί τις σηµειώσεις και διευκολύνει την 
επεξήγηση και κατανόηση των βασικών εννοιών, ως εκ τούτου θεωρούµε τα 
παρακάτω προβλήµατα, αρχικό και δυϊκό: 
 
min cTx, 
s.t. Ax =b    (7.1) 
   x ≥ 0, 
 
max bTy 
s.t. ATy+z=c    (7.2) 
   x ≥ 0, 
 

Eίναι γνωστό ότι ένα ζεύγος αρχικών και δυϊκών εφικτών λύσεων x* και 
(y*,z*) είναι βέλτιστο όταν x*z*=0 . Το βέλτιστο ζεύγος είναι αυστηρά 
συµπληρωµατικό αν x*+z*>0 . Σε αυτή την περίπτωση έχουµε Px={ ι│x* i>0}  και 
Pz={ ι│z*i>0}. Λόγω της συµπληρωµατικής ιδιότητας Px ∩ Pz=ø, η αυστηρή 
συµπληρωµατική ιδιότητα είναι ισοδύναµη µε την σχέση  
Px U Pz = {1,…,n}. Η διαµέριση (Px , Pz) είναι µεµονωµένα καθορισµένη από τα 
δεδοµένα του προβλήµατος και λέγεται βέλτιστη διαµέριση του προβλήµατος ΓΠ. 
 
H διαδικασία προσδιορισµού βέλτιστης βάσης είναι στην ουσία ένας αλγόριθµος, ο 
οποίος παράγει µια βέλτιστη βάση, και την συνδεδεµένη µε αυτήν βέλτιστη βασική 
λύση, από ένα αυθαίρετο αρχικό-δυϊκό βέλτιστο ζεύγος λύσεων. Στην συνέχεια θα 
δούµε δύο προσεγγίσεις προσδιορισµού της βέλτιστης βάσης. Η πρώτη αφορά τη 
λύση των προβληµάτων (7.1) και (7.2). Η δεύτερη έχει να κάνει µε τη λύση του 
ελαφρώς παραλλαγµένου ΓΠ: 
 

min {cTx: Ax=b, x ≥ 0},                    
           max {bTy: ATy+s=c, s ≥ 0}    (7.3) 
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6.4 Βέλτιστη βάση και διαδικασία προσδιορισµού 
 
 

Είναι γνωστό ότι όταν ένα ΓΠ λυθεί µε την µέθοδο Simplex, τότε παράγεται 
βέλτιστη βάση (λύση) του προβλήµατος. Φυσικά, αν το πρόβληµα είναι εκφυλισµένο 
και υπάρχουν πολές βέλτιστες λύσεις, τότε επιλέγεται µία από τις βέλτιστες λύσεις. 
Σε αυτήν την περίπτωση οι ΜΕΕ, σε αντίθεση µε την µέθοδο Simplex, δεν παράγουν 
λύση βέλτιστης βάσης αλλά ένα αρχικό-δυϊκό βέλτιστο ζεύγος όπου η αρχική 
βέλτιστη λύση είναι λύση του σχετικού εσωτερικού του αρχικού βέλτιστου σκέλους, 
και η δυϊκή βέλτιστη λύση είναι η λύση του σχετικού εσωτερικού του δυϊκού 
βέλτιστου σκέλους. Ως εκ τούτου οι ΜΕΕ παρέχουν µια βέλτιστη λύση µε µέγιστο 
αριθµό µη µηδενικών συντεταγµένων και στο αρχικό και στο δυϊκό πρόβληµα. 
Αποδεικνύεται επίσης ότι οι λύσεις αυτές είναι αυστηρά συµπληρωµατικές, και 
ορίζουν τη βέλτιστη διαµέριση του προβλήµατος. 
 

Η ύπαρξη βέλτιστης βάσης είναι σηµαντική για πολλούς λόγους. Για 
παράδειγµα, οι βασικές λύσεις έχουν έναν ελάχιστο αριθµό µη µηδενικών 
συντεταγµένων, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτηµα όταν χρειαζόµαστε για κάποιες 
πρακτικές εφαρµογές λύση µε µικρό αριθµό θετικών συντεταγµένων. Φυσικά, 
υπάρχουν περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η γνώση της βέλτιστης διαµέρισης αλλά 
και της αυστηρής συµπληρωµατικότητας της βέλτιστης λύσης. 
 

Τελευταία,  η ανάλυση ευαισθησίας αλλά και βελτιστότητας των εµπορικών 
πακέτων, βασίζεται στη γνώση της βέλτιστης βάσης. Ο κόσµος είναι συνηθισµένος µε 
αυτήν την προσέγγιση παρόλο που αρκετές δηµοσιεύσεις αναγνώρισαν µαθηµατικά 
λάθη και αρνητικές οικονοµικές συνέπειες σ’αυτήν την προσέγγιση. Στις µεθόδους 
ορίων και κλάδων, το πρόβληµα πρέπει να «επαναβελτιστοποιηθεί» µετά από κάποιες 
τροποποιήσεις. Συχνά, σε αυτές τις πρακτικές εφαρµογές πρέπει να λυθεί µια σειρά 
από ελαφρώς διαταραγµένα προβλήµατα. Π.χ. σε µοντέλα σχεδιασµού παραγωγής οι 
βέλτιστες λύσεις για διαφορετικά σενάρια µετρώνται και συγκρίνονται, οπότε είναι 
παραίτητο να λύσουµε µια σειρά από ελαφρώς διαταραγµένα προβλήµατα. Όταν 
λύνονται τόσο στενά συνδεδεµένα προβλήµατα, προσδοκούµε ότι η προηγούµενη 
βέλτιστη λύση θα βοηθήσει στη λύση του καινούργιου προβλήµατος γρηγορότερα. 
Μέχρι σήµερα, οι λύτες ΓΠ µε την µέθοδο simplex είναι αποτελεσµατικότεροι από 
αυτούς που χρησιµοποιούν ΜΕΕ όταν προκύπτει µία «σχεδόν βέλτιστη» λύση. 
 

Κάποιες φορές για υπολογιστικούς λόγους, ή στην περίπτωση που 
αντιµετωπίζουµε ένα µικτό ακέραιο πρόβληµα, χρησιµοποιούµε διασταύρωση των 
µεθόδων εσωτερικών σηµείων µε τις simplex. Οι αποτελεσµατικές τεχνικές για τη 
διασταύρωση είναι παρόµοιες µε αυτές του προσδιορισµού βέλτιστης βάσης. Στην 
περίπτωση των µικτών ακέραιων προβληµάτων κάποιες από τις µεταβλητές πρέπει να 
είναι ακέραιες. Kατά τη λύση του προβλήµατος πρέπει να εξάγουµε περικοπές που θα 
αφαιρέσουν την µη ακέραια βέλτιστη λύση. Μέχρι σήµερα, αυτές οι περικοπές 
µπορούν να παραχθούν µόνο όταν υπάρχει βέλτιστη βασική λύση. 
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Γενικά, όλα όσα προαναφέρθηκαν παρέχουν σηµαντικό κίνητρο ώστε να 
εξετάσουµε πως µπορούµε να παράγουµε βέλτιστη βασική λύση από µία βέλτιστη ή 
προσεγγιστικά βέλτιστη λύση που παίρνουµε από µια ΜΕΕ. Είναι εµφανές ότι 
χρειαζόµαστε βέλτιστη βάση µόνο στην περίπτωση του εκφυλισµού, µιας και σε 
διαφορετική περίπτωση οι αρχικές και οι δυϊκές βέλτιστες λύσεις είναι µοναδικές 
αλλά και βασικές λύσεις. 
 
 

O καλύτερος θεωρητικός αλγόριθµος, ο οποίος έχει αποδειχτεί πολύ 
αποτελεσµατικός στην πράξη, οφείλεται στον Megiddo. Βρίσκει µια βέλτιστη βάση 
ισχυρού πολυωνυµικού βαθµού, δεδοµένου βέβαια ότι υπάρχουν διαθέσιµες οι 
βέλτιστες λύσεις στις (7.1) και (7.2). 
 
Συνήθως, οι ΜΕΕ καταλήγουν σε ένα αυστηρά συµπληρωµατικό ζεύγος βέλτιστων 
λύσεων. Υποθέτουµε ότι υπάρχουν διαθέσιµες οι βέλτιστες λύσεις x (αρχική), και y,z 
(δυϊκές). Έστω ότι, 
 

Α=[ Α1,Α2,Α3], x=(x1,x2,x3), z=(z1,z2,z3), c=(c1,c2,c3) 
 
Όπου, o δείκτης 1 αναφέρεται στις θετικές συντεταγµένες του x, 
 ο δείκτης 2 αναφέρεται στις µηδενικές συντεταγµένες των x και z, 
 o δείκτης 3 αναφέρεται στις θετικές συντεταγµένες του z.  
 
Έτσι έχουµε,  Α1 x1=b, x1>0, x2=0, x3=0, 
      αλλά και, Α1

Τy=c1, A2
Ty=c2, A3

Ty<c3.. 
 

Ξεκινώντας από µια τέτοια λύση και διαµέριση, ψάχνουµε για µια βέλτιστη 
βάση, π.χ. µια διαµέριση (B, N) των δεικτών, τέτοια ώστε η υποµήτρα της Α, που 
ορίζεται από τις στήλες του B, να είναι µη µοναδική, xB≥0, zB=0, xN=0, και zN≥0. Στη 
συνέχεια η διαδικασία θα ενισχύσει το B, και αν χρειάζεται θα τροποποιήσει το x και 
το z ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες προσήµων. Κανονικά, όλες οι στήλες των 
οποίων οι δείκτες εισέρχονται στο B πρέπει να είναι γραµµικά ανεξάρτητες να 
ικανοποιούν τη συνθήκη µη µοναδικότητας. Καθώς η διαδικασία ξεκινά από βέλτιστη 
λύση, δεν θα αλλάξει τις αντικειµενικές τιµές. 
 

Ο αλγόριθµος χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη δηµιουργείται ένα 
µέγιστο γραµµικώς ανεξάρτητο υποσύνολο των στηλών του Α1. Την ίδια στιγµή 
κάποιες συντεταγµένες του x1 διαγράφονται και µετακινούνται στο Α2. Αυτό 
συνεχίζεται εώς ότου η µήτρα Α1 να περιέχει µόνο γραµµικές ανεξάρτητες στήλες. 
Στη συνέχεια οι δείκτες της Α1 δηµιουργούν µια αρχική B. Αν η B είναι ήδη βάση, 
τελειώσαµε. Αλλιώς, στη δεύτερη φάση, επεκτείνεται σε ένα µέγιστο ανεξάρτητο 
υποσύνολο των [Α1,Α2]. Αν η B δεν είναι ακόµη βάση, τότε προχωράµε στην τρίτη 
φάση. Κάθε βήµα αυτής της φάσης διαγράφει κάποιους δείκτες του z3 π.χ. οδηγεί τις 
αντίστοιχες συντεταγµένες στο µηδέν. Όλες οι αντίστοιχες στήλες είναι ανεξάρτητες 
της τρέχουσας B.. Εξετάζονται αµέσως αν η B µπορεί να επεκταθεί από αυτές 
(τουλάχιστο µία από αυτές πρέπει να είναι επιλέξιµη). Τα βήµατα αυτά 
επαναλάµβανονται εώς ότου η B επεκταθεί σε βάση. Ολοκληρωµένος ο αλγόριθµος 
παρουσιάζεται στο σχήµα 2. 
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ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

υποθέτουµε x αρχική και y,z δυϊκές βέλτιστες λύσεις είναι διαθέσιµες 
και x και z είναι αρχικά διαµερισµένες όπως εξηγήθηκε παραπάνω;  
 

ΚΥΡΙΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Μείωσε το θετικό µέρος του x:        
 όσο οι στήλες της Α1 είναι εξαρτηµένες εκτέλεσε 
  βρες (π.χ. µε περιστροφή) διάνυσµα t τέτοιο ώστε Α1t=0 (αυτό  
   υπονοεί ότι c1

Tt=0);  
  χρησιµοποιώντας το t, απέβαλε  µια θετική συντεταγµένη (ας  
   πούµε j) του x1, 
   ενώ συντηρείται η µη αρνητικότητα του x1 (αναλογικό 
   τεστ); 
  αφαίρεσε στήλη aj από την A1 και πρόσθεσέ την στην Α2;  
 σταµάτησε; 
 Έστω Β=Α1; (Σηµείωσε ότι οι στήλες της Β είναι ανεξάρτητες σε αυτό 
 το σηµείο) 
Επέκτεινε τη Β σε βάση: 
 Επέκτεινε τη Β χρησιµοποιώντας την Α2: 
 όσο τάξη(B)<τάξη[Α1,Α2] εκτέλεσε 
  αν τάξη[Α1,Α2]< τάξη(B) και η στήλη aj της είναι ανεξάρτητη 
   από τη Β 
  τότε πρόσθεσε την aj στη Β; 
 σταµάτησε;   
 Επέκτεινε τη Β χρησιµοποιώντας την Α3: 
 όσο τάξη(B)<m εκτέλεσε 
   βρες (π.χ. µε περιστροφή) διάνυσµα u τέτοιο ώστε BTu=0 (αυτό  
   υπονοεί ότι A1

Tu=0, A2
Tu=0 ) και A3

Tu≠0; (Σηµείωσε ότι  
   το u ικανοποιεί  τη σχέση bTu=0) 
  χρησιµοποιώντας το u, απέβαλε  µια θετική συντεταγµένη (ας  
   πούµε j) του z3, 
   ενώ συντηρείται η µη αρνητικότητα του z (αναλογικό 
   τεστ); 
  αφαίρεσε στήλη aj από την A3 και πρόσθεσέ την στις Α2 και Β;  
 σταµάτησε; 
 (Έχουµε τώρα ένα βέλτιστο συµπληρωµατικό ζεύγος (x,z) όπου τάξη(Β)=m. 
χρησιµοποιώντας τη φόρµουλα BxB=b και ΒΤy=cB, βλέπουµε ότι η βάση Β 
είναι βέλτιστη). 

Σχ.7 Αλγόριθµος προσδιορισµού βέλτιστης βάσης 
 

Σηµειώνουµε ότι για την απόδοση του αλγορίθµου χρειάζονται µόνο βήµατα 
αποβολής Gauss (περιστροφή). Το σχετικό ποσό εργασίας εξαρτάται από το ν βαθµό 



 70 

εκφυλισµού του ΓΠ. Στην χειρότερη περίπτωση, δεν χρειάζονται περισσότερες από n 
περιστροφές (η διάσταση του χώρου) για να προσδιοριστεί µία βέλτιστη βάση. Ο 
αλγόριθµος χρησιµοποιεί και αρχικές και δυϊκές πληροφορίες και παράγει βέλτιστες 
βασικές λύσεις εξ ίσου στο αρχικό, αλλά και στο δυϊκό πρόβληµα. Ο Megiddo εξάγει 
επίσης το εξής εκπληκτικό συµπέρασµα, ότι η πολυπλοκότητα προσδιορισµού της 
βέλτιστης βάσης, εφ όσον υπάρχει διαθέσιµη µόνο µια αρχική βέλτιστη λύση ή µόνο 
µια δυϊκή βέλτιστη λύση, είναι ισοδύναµη µε τη διαδικασία λύσης ενός προβλήµατος 
ΓΠ. Αυτό το αποτέλεσµα καταδεικνύει ότι η αρχική-δυϊκή προσέγγιση έχει σοβαρό 
πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις απλές αρχικές ή δυϊκές µεθόδους. 
 

Αν και ο παραπάνω αλγόριθµος είναι «καθαρός» και «κοµψός», υπάρχουν 
διάφορα προβλήµατα που πρέπει να λυθούν στην πρακτική του εφαρµογή. Eίναι 
δυνατόν για παράδειγµα να προκύψουν µόνο προσεγγιστικές βέλτιστες και 
προσεγγιστικές συµπληρωµατικές λύσεις, ως εκ τούτου χρειαζόµαστε σηµεία ανοχής 
και µέτρα προστασίας κατά την εφαρµογή του αλγορίθµου. Άλλο ένα πρόβληµα 
περιλαµβάνει την εύρεση της διαµέρισης Px, Pz. Αυτό συµβαίνει γιατί κατά την ισχύ 
του αλγόριθµου του Megiddo, που ξεκινά από ένα εσωτερικό βέλτιστο ζεύγος, το 
(x2,z2) συνήθως αναφέρεται σε µεταβλητές για τις οποίες είναι δύσκολο να 
αποφασιστεί αν οι δείκτες τους ανήκουν στο Px ή στο Pz. Ειδική φροντίδα πρέπει να 
δοθεί επίσης στην επιλογή σταθερής βάσης. 
 
 
6.5 Εφαρµογές προσδιορισµού βάσης 
 
 
 Οι αλγόριθµοι εσωτερικών σηµείων παράγουν µόνο µία συγκλίνουσα ακολουθία 
προς βέλτιστες λύσεις και εξαιτίας της πεπερασµένης ακρίβειας των υπολογισµών, οι 
λύσεις δεν είναι ούτε ακριβώς εφικτές ούτε συµπληρωµατικές. Πρέπει µε κάποιον 
τρόπο να αποφασίσουµε κατά τη βελτιστότητα ποιες µεταβλητές είναι θετικές και 
ποιες µηδέν. 
 

Έστω ότι (x,y,z) εφικτό και xTs≤ε. Ας κάνουµε µια προσπάθεια να 
µαντέψουµε την βέλτιστη διαµέριση του προβλήµατος: 
 

Β={ ι│xi ≥si} και N={ι│xi<si}. 
 

Tώρα µπορούµε να ορίσουµε το ακόλουθο διαταραγµένο πρόβληµα: 
 

min {cTx: Ax=b, x ≥ 0},  (7.5) 
 

όπου b=ABxB, cB=AB
Ty, και cN=AN

Ty+sN. 
 
Τα διανύσµατα (x,y,z), όπου y=y και  
 
  xi i B      0  i B     
xi=                               xi= 
  0  i N                        si  i N, 
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είναι αυστηρά συµπληρωµατικές λύσεις της (7.5) Αν το ε είναι αρκετά µικρό, τότε η 
διαµέριση (Β,Ν) είναι βέλτιστη διαµέριση της (7.3). Κατά συνέπεια τα προβλήµατα 
(7.3)και (7.5) µοιράζονται την ίδια διαµέριση και το ίδιο σύνολο βέλτιστων βάσεων. 
Καθώς είναι διαθέσιµη µία βέλτιστη συµπληρωµατική λύση της (7.5), ο πιο πάνω 
αλγόριθµος προσδιορισµού βάσης µπορεί να εφαρµοστεί στο διαταραγµένο 
πρόβληµα. Η τελική βέλτιστη βάση, µε κάποιο µικρό περιθώριο λάθους (εξαρτάται 
από το ε), είναι µια βέλτιστη βάση του (7.3). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

 
 
7.1 Μέθοδοι εσωτερικών σηµείων και προβλήµατα ροής 
δικτύων 
 
 
 Ένας µεγάλος αριθµός προβληµάτων στις µεταφορές, τις επικοινωνίες και την 
παραγωγή µπορεί να αναπαρασταθούν σαν προβλήµατα δικτυακής ροής. Στα 
προβλήµατα αυτά ζητάµε να βρούµε τον αποτελεσµατικότερο ή βέλτιστο τρόπο για 
να κινήσουµε τη ροή (υλικά, πληροφορίες, διόδους, ηλεκτρικό ρεύµα) σε ένα δίκτυο 
(ταχυδροµικό δίκτυο, υπολογιστικό δίκτυο, δίκτυο µεταφορών, δυναµικό πλέγµα). 
Πολλά από αυτά τα προβλήµατα βελτιστοποίησης αποτελούν ειδικές περιπτώσεις των 
προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού, µε συνδυαστικές ιδιότητες που 
επιτρέπουν το σχεδιασµό αποτελεσµατικών τεχνικών επίλυσης.  
 
 Ο σκοπός επίλυσης του προβλήµατος ελαχιστοποίησης κόστους της ροής 
δικτύου είναι να καθορίσουµε τη ροή σε κάθε τόξο του δικτύου, έτσι ώστε όλη η ροή 
του δικτύου να κινέιται από τους πηγαίους κοµβους προς τους στους υπόλοιπου 
κόµβους µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο από άποψη κόστους, χωρίς παράλληλα να 
παραβιάζεται η συνθήκη του Kirchhoff. Η συνθήκη αυτή λέει ότι για κάθε κόµβο του 
δικτύου, το σύνολο της εισερχόµενης ροής συν τη ροή που παράγεται στον κόµβο 
πρέπει να ισούται µε το σύνολο της εξερχόµενης ροής συν τη ροή που καταναλώνεται 
στον κόµβο. 
 
Το πρόβληµα του ελάχιστου κόστους ροής δικτύου µπορεί να διατυπωθεί ως 
εξής: 
 

Min  Σ(i,j) cij xij, 

s.t.  Σ(i,j) xjk – Σ(i,j) xkj = bj, j ανήκει στο N, (8.1) 
  lij≤xij≤uij,  (i,j) ανήκει στο Α. 
 
Στη µορφή αυτή το xij συµβολίζει την ροή στο τόξο (i,j) και cij είναι το κόστος 
µεταφοράς µιας µονάδας ροής στο τόξο (i,j). Για κάθε κόµβο j που ανήκει στο N , το 
bj συµβολίζει την ποσότητα που έχει σχέση µε τον κόµο j, και δείχνει πόση ροή 
παράγεται ή καταναλώνεται σε αυτόν τον κόµβο. Αν bj >0 , ο κόµβος j είναι πηγή 
ενώ αν bj <0 όχι. Aλλιώς, αν bj=0, τότε ο κόµβος j λέγεται µεταφορτωτικός. Το l ij και 
το uij συµβολίζουν αντίστοιχα το κατώτερο και ανώτερο όριο ροής στο τόξο (i,j). 
Συνήθως τα δεδοµένα του προβλήµατος υποθέτουµε πως είναι ακέραια και πολλοί 
κώδικες λογισµικού υιοθετούν αυτήν την υπόθεση. 
 
Οι ΜΕΕΓΠ βρίσκουν συνήθως ένα σηµείο πολύ κοντά στην βέλτιστη λύση παρά τη 
βέλτιστη λύση την ίδια. Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι ότι η ανάλυση ευαισθησίας δεν 
είναι δυνατή λόγω της µη διαθεσιµότητας της βέλτιστης βάσης. Όµως, οι ερευνητές 
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έχουν καταφέρει να υπερκεράσουν αυτά τα µειονεκτήµατα. Ο Kojima ενσωµάτωσε 
ένα αριθµητικό τεστ και την παραγόµενη αποτελεσµατική συνθήκη στον αλγόριθµο 
του Karmarkar για να καθορίσει αν µιαδοσµένη µεταβλητή είναι µεταβλητή 
βέλτιστης βάσης. Πράλληλα ο Megiddo, παρουσίασε έναν αλγόριθµο πολυωνυµικού 
βαθµού που βρίσκει τη βέλτιστη βάση όταν δίνεται οποιοδήποτε ζεύγος βέλτιστων 
λύσεων για το αρχικό και το δυϊκό πρόβληµα. Η βέλτιστη βάση είναι βέλτιστη και για 
τα δύο προβλήµατα, δηλαδή για το αρχικό και το δυϊκό. Αν και οι αλ΄γοριθµοι αυτοί 
διαφέρουν µεταξύ τους, µοιράζονται πολλά κοινά υπολογιστικά αιτήµατα. Τα 
συστατικά-κλειδιά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των αλγορίθµων αυτών είναι: 
 

Η λύση του γραµµικού συστήµατος ADATu=t, όπου D η διαγώνια n X n 
διαβαθµωτή µήτρα και u και t, τα m-διανύσµατα. Η λύση απαιτέι έναν 
επαναληπτικό αλγόριθµο για τον υπολογισµό προσεγγιστικών 
κατευθύνσεων, προ-συνθηκών, κριτηρίων σταµατήµατος, κλπ. 

 
Η ανάκτηση της επιθυµητής βέλτιστης λύσης. Αυτό µπορεί να εξαρτάται 
παό το πώς παρουσιάζεται το πρόβληµα, και τι είδους λύση απαιτείται 
(κλασµατική ή ακέραια λύση, ε-βέλτιστη ή ακριβής λύση, αρχική ή αρχική-
δυϊκή λύση). 
 
 
 

7.2  Βασικές έννοιες και δυϊκός αφινικός αλγόριθµος 
 
 
 Οι δύο σπουδαιότεροι παράγοντες του διαβαθµωτού αφινικού αλγόριθµου είναι 
η κεντροποίηση και η κατεύθυνση προβολικής κλίσης. Η κίνηση γίνεται πάνω στην 
κατεύθυνση προβολικής κλίσης για να µεγιστοποιηθεί η αντικειµενική συνάρτηση ή 
αντίθετα της κατεύθυνσης της προβολικής κλίσης για να ελαχιστοποιηθεί η 
αντικειµενική συνάρτηση. Χρησιµοποιούµε προβολική κλίση για να διατηρήσουµε 
την εφικτότητα. Η κεντροποίηση εκτελείται για να βελτιώνεται η αντικειµενική 
συνάρτηση σε κάθε επανάληψη. 
 
Εκτελούµε το γραµµικό πρόγραµµα που εφαρµόζει τη µέθοδο του µεγάλου Μ ώστε 
το µοναδιαίο διάνυσµα [1,1,…1], να χρησιµοποιηθεί σαν αρχική λύση. Αυτού του 
είδους τα ΓΠ έχουν ένα ακόµη πλεονέκτηµα, ότι αν η επιπρόσθετη µεταβλητή είναι 
µηδέν στο τέλος του αλγορίθµου τότε το αρχικό πρόβληµα είναι εφικτό. Αλλιώς, το 
αρχικό πρόβληµα είναι µη εφικτό. Τα κριτήρια σταµατήµατος του βασικού 
αλγορίθµου είναι τρία, το δυϊκό κενό, η αρχική εφικτότητα, η δυϊκή εφικτότητα, και 
ορίζονται ως εξής: 
 
    norm(ctTxt – bTy) 
∆υϊκό κενό    =       (8.3) 
    1 + norm(ctTxt) 
 
     norm(b-Αtxt) 
αρχική εφικτότητα     =      (8.4) 
      1 + norm(b) 
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        ct-AtTy-z 
δυϊκή εφικτότητα=      (8.5) 
     1 + norm(ct) 
 
Το xt είναι το (n+1) διάνυσµα στήλη των µεταβλητών ενώ το ctT είναι το (n+1) 
διάνυσµα γραµµή των συντελεστών κόστους. Το ctT  δηλώνει τη µετάθεση του 
διανύσµατος ct. Η Αt είναι m X (n+1) µήτρα των τεχνολογικών συντελεστών. Αν και 
τα τρία κριτήρια συµπίπτουν τότε ο βασικός αλγόριθµος τερµατίζεται. Με άλλα 
λόγια, η λύση είναι πολύ κοντά στη βέλτιστη λύση. Μια τέτοια λύση ονοµάζεται ε-
βέλτιστη λύση. Παρόλο που η δυϊκή εφιτότητα είναι επιθυµητή κάποιες φορές δεν 
είναι δυνατή. Στον εκτεταµένο αλγόριθµο το κριτήριο της δυϊκής εφικτότητας 
αγνοείται και ο αλγόριθµος συνεχίζει να λειτουργεί µια χαρά. 
 
 
 
Ο δυϊκός αφινικός αλγόριθµος (∆ΑΑ) είναι ένας από τους σηµαντικότερους 
αλγόριθµους που σχετίζονται µε τα προβλήµατα ροής σε δίκτυα. Λύνει το 
πρόβληµα 
 

min{cTx│Ax=b, 0≤x≤u} (8.2) 
 

έµµεσα, λύνοντας το δυϊκό πρόβληµα 
 

max{bTy-uTy│ATy-z+s=c, z≥0, s≥0), 
 
όπου το z και το s είναι n-διάστατα διανύσµατα και το y είναι m-διάστατο 
διάνυσµα. Ο αλγόριθµος ξεκινά µε αρχική εσωτερική λύση {y0, z0, s0} τέτοια 
ώστε: 
 

ATy0-z0+s0=c, z0≥0, s0≥0, 
 

και επαναλαµβάνεται σύµφωνα µε τη σχέση: 

 
{ yk+1, zk+1, sk+1}={ yk, zk, sk} + α{∆y,∆z,∆s}, 

 
ενώ υπάρχει α τέτοιο ώστε zk+1>0 και sk+1>0, π.χ. α=γ x min{αz,αs}, όπου 
0<γ<1. Το δυϊκό πρόβληµα έχει µια έτοιµη διαθέσιµη λύση εσωτερικού 
σηµείου που είναι η εξής: 
 
y0

i=0 
s0

i=ci+λ   (8.2) 
z0

i=λ 
 
όπου i=1,…,n και λ είναι παράµετρος διαβάθµισης τέτοια ώστε λ>0 και λ>- ci. 
Η παράµετρος λ είναι πολύ σηµαντική για τον αφινικό αλγόριθµο και µια 
πιθανή τιµή της µπορεί να είναι λ=2║c║2. 
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7.3 ∆ιατύπωση προβλήµατος 
 
 
 Στη µελέτη µας επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών (EEY) και επιχειρήσεις 
παραγωγής (ΕΠ) υποβάλλουν τις προσφορές τους για δηµοπρασίες. Οι 
αλληλεπιδράσεις των επιχειρήσεων µετάδοσης αγνοούνται, αλλά µπορούν έυκολα να 
συµπεριληφθούν ενσωµατώνοντας τα κόστη µετάδοσης στην αντικειµενική 
συνάρτηση. Η διατύπωση του προβλήµατος είναι η εξής: 

min ∆Pbj,∆Psi,∆δi,∆δj Σ csi∆Psi – Σ cbj∆Pbj  
µε περιορισµούς 
∆Ρ – Β΄∆δ = 0 

Σ ∆Psi – Σ ∆Pbj – lsc*∆δΤ = 0 
P0

ij – B́ ij(∆δi-∆δj)≤Pmax
ij 

-P0
ij + B΄ij(∆δi-∆δj)≤Pmax

ij 
0≤∆Psi  ≤Βsi 
0≤∆Pbj ≤Βbj 

 
Τα σύµβολα διευκρινίζονται ως εξής: 
 
cbj   Τιµή προσφοράς του αγοραστή j 
csi   Τιµή προσφοράς του πωλητή i 
∆Pbj    Αποδεκτο ποσό δύναµης του αγοραστή j 
∆Psi   Αποδεκτο ποσό δύναµης του πωλητή i 
n   Αριθµός των αγοραστών 
m   Αριθµός των πωλητών 
∆δ    Αλλαγή στη κλίση διόδου 
Β΄  Μήτρα που περιέχει susceptance της µήτρας εισόδου διόδων 

(µήτρα Υ) 
Βsi   ποσό δύναµης υποβληθέν από τον πωλητή i 
Βbj   ποσό δύναµης υποβληθέν από τον αγοραστή j 
lsc    διάνυσµα συντελεστών απώλειας 
P0

ij    αρχική ροή της γραµµής µεταξύ των διόδων i και j 
Pmax

ij   όριο ροής της γραµµής µεταξύ των διόδων i και j 
 
Οι υπογραµµισµένες µεταβλητές υποδεικνύουν διανύσµατα. Στην πιο πάνω 
διατύπωση περιέχονται µόνο αληθινές δυναµικές σχέσεις. Όλες οι µεταβλητές στη 
διατύπωση είναι µη αρνητικές εκτός των ∆δi και ∆δj που είναι ελεύθερες µεταβλητές. 
Η αντικειµενική συνάρτηση είναι το αρνητικό πλεόνασµα εµπορικών συναλλαγών. 
To πλεόνασµα εµπορικών συναλλαγών είναι η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος από 
τις προσφορές των ΕΥΥ και τα κόστη των ΕΠ. Ο πρώτος περιορισµός είναι η σχέση 
ενεργούς ροή δύναµης. Ο δεύτερος περιορισµός περιχαρακώνει τη χαλαρή έγχυση. Οι 
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επόµενοι δύο περιορισµοί αφορούν τη ροή των δικτυακών κλάδων. Οι τελευταίο δύο 
περιορισµοί αφορούν τις προσφορές που υποβάλλουν οι πωλητές και οι αγοραστές. 
 
 
 
7.4 Αποτελέσµατα προβλήµατος 
 
 
 Τα αποτελέσµατα χωρίζονται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος παρουσιάζει 
τις αποδεκτές προσφορές µετά τη διαδικασία της δηµοπρασίας. Το δεύτερο 
µέρος έχει να κάνει µε την ανάλυση ευαισθησίας. Υπάρχουν τρεις ΕΠ και τρεις 
ΕΕΥ. 
 
Προσφορές ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 
Τιµή 
Υποβληθέν ποσό 
Αποδεκτό ποσό 

9.70 
20.00 
5.30 

8.80 
25.00 
20.71 

7.00 
20.00 
20.00 

Προσφορές ΕΕΥ1 ΕΕΥ2 ΕΕΥ3 
Τιµή 
Υποβληθέν ποσό 
Αποδεκτό ποσό 

12.00 
25.00 
25.00 

10.50 
10.00 
10.00 

9.50 
20.00 
10.29 

Πίνακας 1. Προσφορές βασης 
 
Προσφορές ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 
Τιµή 
Υποβληθέν ποσό 
Αποδεκτό ποσό 

9.70 
20.00 
0.00 

8.80 
25.00 
23.84 

7.00 
20.00 
20.00 

Προσφορές ΕΕΥ1 ΕΕΥ2 ΕΕΥ3 
Τιµή 
Υποβληθέν ποσό 
Αποδεκτό ποσό 

12.00 
25.00 
22.77 

10.50 
10.00 
10.00 

12.00 
20.00 
10.54 

Πίνακας 2. Προσφορές περίπτωσης Α 
Προσφορές ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 
Τιµή 
Υποβληθέν ποσό 
Αποδεκτό ποσό 

9.70 
20.00 
0.00 

8.80 
25.00 
25.00 

7.00 
20.00 
20.00 

Προσφορές ΕΕΥ1 ΕΕΥ2 ΕΕΥ3 
Τιµή 
Υποβληθέν ποσό 
Αποδεκτό ποσό 

12.00 
25.00 
25.00 

10.50 
10.00 
10.00 

9.50 
20.00 
9.48 

Πίνακας 3. Προσφορές περίπτωσης Β 
 

Ο πίνακας 1 δείχνει τα υποβληθέντα και αποδεκτά ποσά προσφορών από τις ΕΠ και 
τις ΕΕΠ. Η ΕΠ 3 µπορεί να πουλήσει όλη τη προσφερόµενη δύναµη πώλησης και οι 
ΕΕΥ 1 και 2 µπορούν νααγοράσουν όλη τη δύναµη που πρόσφεραν. Οι ΕΠ 1 και 2 
και η ΕΕΥ 3 µπορούν να αγοράσουν µόνο ένα  
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µέρος της επιθυµητής δύναµης. Ο λόγος είναι ότι οι ΕΠ 1 και 2 προσφέρουν τις 
υψηλότερες προσφορές και η ΕΕΥ 3 προσφέρει τις χαµηλότερες προσφορές. Ένας 
ακόµη λόγος µπορεί να οφείλεται στους περιορισµούς δικτύου. Κάποιες φορές ακόµα 
και η ΕΠ που προσφέρει λιγότερα ή η ΕΕΥ που προσφέρει το περισσότερο θα έχουν 
συµβατικά όρια εξαιτίας των περιορισµών δικτύου. Στην ανάλυση ευαισθησίας 
διακρίνουµε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση αυξάνεται η τιµή προσφοράς 
της ΕΕΥ 3 σε 12.00 (πίνακας 2). Εµφανίζονται νέες αποδεκτές προσφορές. Αν τις 
συγκρίνουµε µε τις βασικές προσφορές βλέπουµε ότι οι προσφορές της ΕΠ 1 και της 
ΕΕΥ 1 είναι λι΄γοτερο αποδεκτές ενώ οι προσφορές της ΕΠ 2 και της ΕΕΥ 3 είναι 
περισσότερο αποδεκτές. Οι προσφορές της ΕΠ 3 και της ΕΕΥ 2 δεν αλλάζουν. Στην 
δεύτερη περίπτωση αλλάζουµε (στην περίπτωση µας αυξάνουµε) το όριο ροής µιας 
γραµµής που συνδέει τις διόδους µεταξύ των εταιριών. Οι αλαγές φαίνονται στον 
πίνακα 3. 
 
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι ο εκτεταµένος αλγόριθµος εσωτερικών 
σηµείων γραµµικού προγραµµατισµού που χρησιµοποιήσαµε στις µεθόδους 
δηµοπρασίας προσπαθεί και βρίσκει τη βέλτιστη λύση και ανακτά τη βέλτιστη βάση. 
Εποµένως συµπεραίνουµε ότι η εφαρµογή του αλγορίθµου δείχνει ότι ο αλγόριθµος 
είναι πολύ αποτελεσµατικός. Τέλος τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ευαισθησίας 
είναι πολύ χρήσιµα για τη ρύθµιση της τιµής προσφοράς ώστε να πάρουµε 
µεγαλύτερο αποδεκτό ποσό προσφοράς αλλά και για την επέκταση του δικτύου. 
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      ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 

Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε µε τους αλγόριθµους εσωτερικών 
σηµείων και τον γραµµικό προγραµµατισµό χωρίς ωστόσο να είµαστε απόλυτα 
σίγουροι αν οι µέθοδοι εσωτερικών σηµείων είναι καλύτερες σε απόδοση από 
κάποιες άλλες µεθόδους (π.χ. µεθόδους εξωτερικών σηµείων simplex), ούτε 
επίσης αποδεικνύει ότι οι εσωτερικές µέθοδοι έφεραν την επανάσταση στο 
γραµµικό προγραµµατισµό και τα προβλήµατα βελτιστοποίησης.  

 
Επίσης παρατηρήσαµε ότι ο γραµµικός προγραµµατισµός επιλύει, κάτω  

από ορισµένες προυποθέσεις, το πρόβληµα κατανοµής πεπερασµένων πόρων ή 
µέσων ή γενικότερα χρήσιµων αγαθών σε διάφορες εναλλακτικές και 
ανταγωνιστικές µεταξύ τους δραστηριότητες ( παραγωγή προιόντων, παροχή 
υπηρεσιών κτλ.) κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάνει δηλαδή επιλογή της 
στάθµης κάθε δραστηριότητας έτσι ώστε να βελτιστοποιείται ένα 
προκαθορισµένο κριτήριο επιλογής. 
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