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Előszó 

A szerzők célkitűzése szerint egy olyan interaktív operációkutatás alapjai tananyag készült, melyet jó szívvel 

ajánlhatunk műszaki és gazdasági szakok alapozó matematikai oktatásához. Bár az operációkutatás területét 

több kiváló tankönyv is megismerteti, jónéhány érdeklődőt elriaszt a számításigényes tudományterület. 

Az operációkutatás elméleti bevezetését természetesn mi sem tudtuk megkerülni, de igyekeztünk a lehető 

legteljesebb módon kihasználni a számítástechnika modern lehetőségeit a Maple szoftverrendszer segítségével. 

A Maple programrendszert a kanadai Maplesoft vállalat fejleszti, székhelye Waterloo, Ontario. A Maple 

számítógépes program az egyik a legismertebbek közül, amely a szimbolikus matematika területén használható, 

emellett széleskörű lehetőséget biztosít a programozási nyelve segítségével interaktív tananyagmodulok 

kifejlesztésére. Munkánkat a Maple 16. verziójában készítettük. 

A számítások eredményeit a numerikus, vagy szimbolikus megjelenítésen túl nagyszerű grafikával képes a 

Maple program megjeleníteni. 

Tananyagunk a operációkutatás hagyományos oktatási módszerét a számítógépes interaktivitással és a két- és 

háromdimenziós grafikus megjelenítéssel párosítja. Az interaktív modulok haszmálatának elsajátítását követően 

leveszi a tanulni vágyó válláról a kézi számítások kilátástalanságát, ezért lehetővé válik az összetettebb, sok 

részből álló feladatok elemzése is. 

A tananyag fejlesztését figyelemmel kísérte és tanácsaival segítette Ferenczi Zoltán, akinek a szerzők ezúton is 

köszönetet mondanak. 

A szerzők 

Kaposvár, 2014 
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1. fejezet - Lineáris programozási 
feladat, Normálfeladat, Szimplex 
módszer 

1. Bevezető 

A lineáris programozás a gyakorlat által felvetett problémák széles körére kínál megoldást. 

Legszemléletesebben talán akkor mutatható be, ha a feladatunk a következő: 

Tervezzük meg a Vállalat által legyártandó termékek mennyiségét, ha a rendelkezésre álló erőforrások, úgymint 

az egyes termelési folyamatokhoz szükséges munkaerő, gépóra-kapacitás, felhasználandó raktárkészlet stb. 

korlátozottan áll rendelkezésre. A termékösszetétel megtervezésekor a szűkös erőforrások figyelembevételén túl 

alkalmasan választott gazdasági optimum elérésére törekszünk. 

A feladat megoldásához lineáris modellt alkotunk, ami azt jelenti, hogy a modellben szereplő matematikai 

kifejezések, egyenletek, egyenlőtlenségek, függvények szükségképpen lineárisak. A gyakorlatból származó 

feladatokra kidolgozott modellek többezer egyenletet, egyenlőtlenséget is tartalmazhatnak. 

Tekintsük a következő nagyon egyszerű feladatot. 

A Nyílászáró Üzem ajtók és ablakok gyártásával foglalkozik. Míg az alapanyagot korlátlanul biztosítják a 

beszállítók, a műhelyek mérete adott, a szakképzett dolgozói létszám sem bővíthető. Az ajtó- és ablakgyártás 

faipari munkát, felületkezelést, üvegezést és szerelést igényel, egy termékhez szükséges munkaidőt az alábbi 

táblázatban találjuk: 

1.1. táblázat - A Nyílászáró Üzem termékeinek munkaidő szükséglete 
 

  Ajtó Ablak 

Faipari munka 8 óra 4 óra 

Felületkezelés 3 óra 6 óra 

Üvegezés, szerelés 1 óra 0 óra 

Az üzemben dolgozók napi 40 óra faipari, 42 óra felületkezelési és 4 óra üvegezés, szerelés kapacitással 

rendelkeznek. A kereskedelmi igazgatóság tájékoztatása szerint 3 ezer Ft egy ajtón a nyereség, míg egy ablakon 

5 ezer Ft. Arról is tudunk, hogy a következő negyedévben az ablakokon elérhető nyereség 9 ezer Ft-ra 

növekszik. Az üzem termékei keresettek, annyit tud értékesíteni, amennyit elő tudnak állítani. 

1.1. A matematikai modell 

Jelölje x1 és x2 az egy nap alatt gyártott ajtók, illetve az ablakok számát. A jelöléseket felhasználva a megadott 

adatok szerint az üzem egynapi faipari kapacitásából 8x1 + 4x2 munkaórát köt le. A felületkezelési kapacitásból 

3x1 + 6x2 munkaórát, az üvegezés, szerelésből x1 órát. A gyártási folyamat igénye természetesen egyik erőforrás 

esetén sem haladhatja meg az üzem kapacitását. 

A gyártási folyamat kapacitásigényét és a korlátozó feltételeket lineáris egyenlőtlenségrendszerrel fejezhetjük 

ki. 
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Mivel ajtó és ablakok gyártásáról szól a modell, ezért fel kell tennünk azt is, hogy x1 és x2 csak pozitív vagy 

nulla lehet. Ezért egészítettük ki a feltételrendszerünket a negyedik és ötödik egyenlőtlenséggel. 

A matematikai modellben a kapacitásokra vonatkozó egyenlőtlenségrendszerhez a gyártási folyamat 

nyereségmaximalizálási igényét kifejező függvény, a célfüggvény társul. 

z=3x1+5x2->max 

 

1.2. A Nyílászáró Üzem problémájának grafikus megoldása 

 

Mivel az üzem csak kétféle terméket gyárt, a maximális nyereséget produkáló termékösszetétel meghatározása 

grafikus módszerrel is lehetséges. A feltételrendszert alkotó egyenlőtlenségek és a nemnegativitási feltételek 

együttesen az ábrán látható konvex ötszöget zárják közre. A közbezárt ötszöget a megengedett megoldások 

tartományának nevezzük, amelyhez az ötszög belső pontjai, az élei és a csúcsai is hozzátartoznak. A 

megengedett megoldások halmaza elnevezést az indokolja, hogy az összes pontja megfelel az 

egyenlőtlenségrendszerben meghatározott feltételeknek. 

Lineáris egyenlőtlenségrendszer által meghatározott tartomány minden esetben konvex, ennek belátását az 

olvasóra bízzuk. 
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Ide kívánkozik az a megjegyzés is, hogy egyes lineáris egyenlőtlenségek nem zárt sokszöget, hanem nyílt 

tartományt határoznak meg. Egyes lineáris programozási feladatok ezekben az esetekben is megoldhatók, de a 

nyílt tartomány modellspecifikációs hiányosságokra mutat. 

A példánkban szereplő üzem termékösszetételét úgy kell meghatároznunk, hogy a megengedett megoldások 

tartományába tartozzon, ugyanakkor a maximálisan elérhető nyereséget produkálja. 

 

Ha a feladathoz tartozó célfüggvény által felvett értéket önkényesen megválasztjuk, akkor a célfüggvény egy 

egyenest határoz meg. Ez az egyenes a megengedett tartományunkat ábrázoló koordináta rendszerben 

megjeleníthető (lásd az ábrát). A nyereséget próbálkozással egyre nagyobb értékűnek választva a célfüggvény 

növekvő értékeit reprezentáló több, egymással párhuzamos egyenest rajzolhatunk az ábrára. Azt az egyenest kell 

kiválasztanunk, amelyik még metszi a megengedett megoldásokat tartalmazó tartományt, és egyben a 

legmagasabb célfüggvény-értéket szolgáltatja. 
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A fenti ábráról leolvasható a Nyílászáró Üzem problémájának optimális megoldása. Azt ajánljuk a Nyílászáró 

Üzem igazgatóságának, hogy erőforrásaikat úgy használja fel, hogy napi két ajtót és hat ablakot gyártsanak. 

Ezzel a megoldással napi 2*3 ezer+6*5 ezer=36 ezer Forint nyereséget tudnak elérni. 

Azonban a következő negyedévben megváltozik a helyzet. Az ablakokon elért nyereség 5 ezer Forintról 9 ezerre 

növekszik. Ez jelentős változás. A korábbi körülmények között maximális nyereséget biztosító termékösszetételt 

felül kell vizsgálni. 
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A két ajtóból és hat ablakból álló napi termelés is megnövekedett nyereséggel jár. A korábbi 36 ezer Forintról 

60 ezerre emelkedik. De van még ennél is kedvezőbb termékösszetétel. A fenti ábrán világosan láthatjuk, hogy 

az ablak nyereségtartalmának növekedése maga után vonta, hogy a 2 ajtó, 6 ablak már nem az optimális 

megoldást adja. A megengedett megoldások között találunk jobbat is. Magasabb a nyereség, ha a vállalat 

egyáltalán nem gyárt ajót, hanem az erőforrásait koncentrálva kizárólag ablakgyártással foglalkozik. 

1.3. Kétváltozós lineáris programozási feladatok grafikus 
megoldáshoz: 

Az megadott kétváltozós lineáris programozási feladatok esetén végezze a következőket: 

• Vizsgálja az egyenlőtlenségrendszerhez tartozó egyenlőtlenségek egyeneseit! 

• Vizsgálja a megengedett megoldások halmazát! 

• Döntse el, hogy tartalmaz-e felesleges egyenlőtlenséget a feltételrendszer! 

• Próbálgatással keresse meg a megengedett megoldások közül az optimálist! 

Az optimális megoldás kiválasztásához használja az animáció lehetőségét! 

1. feladat 

 

 

Animáció indítása:  (Maple környezetben) 

2. feladat 
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Animáció indítása:  (Maple környezetben) 

3. feladat 
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Animáció indítása:  (Maple környezetben) 

2. A lineáris programozás normálfeladata 

Határozzuk meg 

x1, x2, ... , xn 

értékeket úgy, hogy maximalizálják a 

z = c1x1+c2x2+ ... +cnxn 

lineáris célfüggvényt, miközben eleget tesznek a 

a11 x1+a12 x2+ ... +a1 nxn≤b1 

a21 x1+a22 x2+ ... +a2 nxn≤b2 

... 

am1x1+am2x2+ ... +am nxn≤bm 

lineáris egyenlőtlenségrendszernek. Mint a bevezető feladatunkban, ismét feltesszük, hogy nemnegatív 

megoldásokat fogadunk csak el, vagyis 

xi ≥ 0, i = 1, 2, ... , n 

Mátrix- és vektorjelöléseket alkalmazva, ahol a mátrixokat és vektorokat aláhúzással betűkkel jelöljük, a 

következő formulákhoz jutunk: 

maximalizálandó z = cTx, 

feltéve, hogy Ax ≤ b, x ≥ 0, b ≥ 0 , ahol 

 



 Lineáris programozási feladat, 

Normálfeladat, Szimplex módszer 
 

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.1. Az elméleti háttér rövid összefoglalója 

Amennyiben az x ≥ 0 vektor eleget tesz az Ax ≤ b feltételeknek, akkor x a lineáris programozási feladat 

megengedett megoldása. A megengedett megoldások a megengedett megoldások halmazának (L) az elemei. 

További igazolás nélkül fogadjuk el, hogy a megengedett megoldások nem üres halmaza konvex halmaz. A 

megengedett megoldások közül optimálisnak nevezzük azokat, melyekre cT x maximális (z célfüggvény). 

A megengedett megoldások halmazának véges sok csúcspontja van. Amennyiben létezik a megengedett 

megoldások halmazának olyan x eleme, amelyre a z célfüggvény felveszi a maximumát, akkor a csúcspontok 

közül is legalább egyben felveszi. 

A fenti megállapítások következménye, hogy a lineáris programozási feladat optimális megoldását a 

megengedett megoldások halmazának véges sok csúcspontjaiban célszerű keresni. 

Megjegyezhetjük, hogy a gyakorlatból származó feladatok esetén a feltételeket alkotó egyenlőtlenségek magas 

száma miatt a véges sok csúcspont darabszáma olyan sok lehet, hogy egyenkénti vizsgálatuk indokolatlanul 

nagy számítástechnikai teljesítményt kötne le. 

2.2. A lineáris programozás normálfeladatának algebrai 
megoldása 

A normálfeladat feltételrendszere egyenlőtlenségrendszer, Ax ≤ b, és x ≥ 0. Az egyenlőtlenségrendszer 

megoldását egyenletrendszer megoldására vezetjük vissza. Az egyenlőtlenségeket új változók, ún. 

eltérésváltozók bevezetésével egyenlőségekké egészítjük ki. Minden egyenlőtlenség egy új változóval egészül 

ki. 

a11 x1+a12 x2+ ... +a1 nxn+u1             =b1 

a21 x1+a22 x2+ ... +a2 nxn+      u2       =b2 

... 

am1x1+am2x2+ ... +am nxn+            um=bm 

Mátrixok, vektorok használatával a fenti egyenlőtlenségrendszer a következő egyszerű alakot ölti: 

 

Az Ax=b alakú egyenletrendszerek általános megoldását a szükséges megoldási lépések végrehajtása után a 

következő formában kapjuk: 

 

Ahol x2 = 0 választás mellett egy lehetséges bázismegoldást kapunk. 

 

Annyi különféle bázismegoldása van az egyenletrendszernek, ahányféleképp az együttható mátrix 

oszlopvektorainak bázisát elő tudjuk állítani. Ha egy bázismegoldást már előállítottunk, a továbbiakat elemi 

bázis transzformációkkal állíthatjuk elő. 

2.3. Az induló táblázat 

A normálfeladatot az alábbi táblázatos elrendezésben reprezentálhatjuk. 
 

  xT uT   
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bázis A E b 

  cT 0T   

Az induló táblázat bázisa az egységvektorokból képzett bázis. Ez a bázis azonos az együttható mátrix (A) új 

oszlopvektoraiból - melyek az új változók (u) bevezetése után keletkeztek - képzett bázissal. Ezért az induló 

táblázat egyszerűbb formában is felírható, ha az u vektorokat a bázisba vontuk. 
 

  xT   

u A b 

  cT   

3. A normál feladat megoldása – a szimplex módszer 

A lineáris programozási feladat megoldására Dantzig dolgozta ki a szimplex módszert. 

Az induló táblázatban található egyenletrendszer általános megoldása az előzőek szerint: 

 

A bázismegoldás ebből, ha x=0 választással élünk: u=b, x=0. 

Idézzük fel, hogy a maximalizálandó célfüggvény z = cTx . Az induló táblázatból leolvasható induló 

bázismegoldás x=0. A célfüggvény könnyen kiszámítható értéke z=0. Arra számíthatunk a gyakorlati feladatok 

többségében, hogy a célfüggvény maximális értéke nem zérus, az optimális megoldás az induló megoldástól 

különböző. 

A további bázismegoldások mindegyikének előállítása, majd az optimális bázismegoldás kiválasztása 

kézenfekvőnek tűnik, de a bázismegoldások száma a gyakorlati esetekben elfogadhatatlanul magas 

számítástechnikai teljesítményt igényel. A szimplex módszer egy hatékony, költségtakarékos metódus az 

optimális bázismegoldás kiválasztására. 

A szimplex módszer a normálfeladat egy bázismegoldásából, rendszerint az x=0 megoldásból kiindulva iteratív 

lépésenként egy olyan másik bázismegoldásra lép, amelyhez tartozó célfüggvény-érték magasabb, mint az 

előző. Az optimális megoldást akkor találtuk meg, ha a módszer magasabb célfüggvény-értékű további 

bázismegoldást nem kínál fel. A szimplex módszer egyes lépéseit az induló táblázatból egymás után generált 

táblázatokon keresztül követhetjük. A táblázatokat szimplex táblázatnak is nevezhetjük. 

A szimplex módszer lépései 

1. Az induló táblázatból bázismegoldást olvasunk le. Megállapítjuk a célfüggvény értékét. 

2. Ha lehetséges, akkor a célfüggvény értékének növelése érdekében az A együttható mátrix további 

oszlopvektorát bevonjuk a bázisba. 

3. A báziscserét követően másik bázismegoldást olvasunk le. Megállapítjuk a célfüggvény értékét. 

4. Ha a célfüggvény értéke nem növelhető, akkor megtaláltuk az optimális megoldást. 

Hogyan dönthetjük el, hogy az induló, vagy a további táblázatokból leolvasható bázismegoldáshoz tartozó 

célfüggvény értéke növelhető, vagy nem? 

A maximalizálandó célfüggvény z = cTx , vagy részleteiben z=c1x1+c2x2+...+cmxm. Az induló táblázatból 

leolvasható x=0 bázismegoldás esetében nyilvánvalóan zérus a kiszámítható értéke. Akkor van esélyünk növelni 

a célfüggvény értékét, ha az együttható mátrix(A) oszlopvektorai közül olyat vonunk a bázisba, amelyhez 

tartozó ci célfüggvény-együttható pozitív. A pozitív érték, mint szükségesség érthető, hiszen az x≥0 

követelményt már korábban megfogalmaztuk. 
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3.1. Példa a szimplex módszer alkalmazására - kétváltozós, 
grafikusan is megoldható eset 

Oldjuk meg a A Nyílászáró Üzem ajtók és ablakok optimalizálási feladatát, amit a beveztően említetünk! 

 

Mivel ajtó és ablakok gyártásáról szól a modell, ezért fel kell tennünk azt is, hogy x1 és x2 csak pozitív, vagy 

nulla lehet. Ezt a két feltételt a megoldás lépései során tudatosan ki fogjuk használni. 

A matematikai modellben a kapacitásokra vonatkozó egyenlőtlenségrendszerhez a gyártási folyamat 

nyereségmaximalizálási igényét kifejező függvény, a célfüggvény társul. 

z=3x1+5x2->max 

 

3.1.1. A feladatmegoldás lépésenként 

A feladat induló táblázatát, a 0. táblázatot a korábbiaknak megfelelően állítottuk össze. Az induló táblázatunk 

nem optimális megoldást tartalmaz. Ezt azért állíthatjuk, mert x1 és x2 oszlopokban egyaránt pozitív a 

célfüggvény eggyütthatója. Azt jelzi számunkra, hogy a célfüggvény jelenlegi 0 értéke növelhető. A 

célfüggvény értéke a szimplex táblázat jobb alsó sarkában jelenik meg. Mivel x1 és x2 értékei az induló 

táblázatban egyaránt zérusok, a jobb alsó sarokba nullát írunk. 

Az induló táblázatunk x1 és x2 változók zérus értékét úgy jelzi, hogy az együttható mátrix (A) hozzájuk tartozó 

oszlopvektorai a bázisban nem szerepelnek. 

A megoldási folyamat grafikus szemléltetésében ezt úgy ábrázoljuk, hogy a célfüggvény egyenese az origón 

halad keresztül. 

 

a megoldás nem optimális; x1 = 0, x2 = 0; célfüggvény: z=0 
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A szimplex módszer lépéseit követve tehát megvizsgáljuk, hogy a táblázat az optimális megoldást tartalmazza-e. 

Mint láttuk, nem, ezért javítanunk kell a megoldáson. Javított megoldáshoz úgy jutunk, ha x1 és x2 változók 

közül valamelyiket bevonjuk a megoldásba, azaz az egyik terméket gyártani kezdjük. A szimplex módszer nem 

tartalmaz utsítást arra, hogy melyik változót részesítsük előnyben. Jelen példában vonjuk be a megoldása az x1 

változót. A változó bevonása a megoldásba együtt jár valamely, a megoldásban már szereplő változó 

kikerülésével. Első lépésként az x1 és u3 cserét végezzük el. A számítások részleteit illetően a lineáris algebra 

tanulmányok megfelelő fejezeteire utalhatunk. A későbbiekben összefoglaljuk a szükséges számítások apró 

részleteit, jelenleg azonban a feladatunk megoldásának javítását tartjuk szem előtt, vagyis a célfüggvény 

egyenesét (zöld színnel jelölve) szeretnénk minél távolabbra tudni az origótól. 

Az ajtó termék bevonását (x1) követően kapjuk a feladatunk első szimplex tábálázatát. A megoldás jobb, mint a 

korábbi. A célfüggvény értéke 12, (pontosabban 12 ezer Forintnyi nyereség), x1=4 ajtót kell gyártanunk. De ez a 

megoldás sem optimális. A vállalat nyeresége növelhető. x2 oszlopában a célfüggvéy együtthatója pozitív 5. A 

nyereség növelhető, a termelési programba be kell vonni az ablakokat is. 

 

a megoldás nem optimális; x1 = 4, x2 = 0; célfüggvény: z=12 
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Bevontuk az ablakokat is a termelésbe. A célfüggvényünk értéke, vagyis a vállalati nyereség 12 ezer Forintról 

22 ezerre növekedett. Jegyezzük meg, hogy a szimplex táblában a célfüggvény értékét ellentétes előjellel 

találjuk meg. Mindkét terméket gyártjuk a táblázat szerint. x1 =4 ajtó, x2 =2 ablak. A megoldásunk nem 

optimális. Ennél kedvezőbb megoldásunk is lehet. Pozitív értéket találunk -z sorában. 

 

a megoldás nem optimális; x1 = 4, x2 = 2; célfüggvény: z=22 
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Találhatunk kedvezőbb megoldást. A szimlex módszer garantálja, hogy a legkedvezőbb megoldást megtaláljuk. 

u2 és u3 cseréjével javítunk a termékösszetételünkön. A vállalati nyereség ezek után 36 ezer Forint. Két ajtót és 

hat ablakot kell gyártatnunk. 

 

a megoldás optimális; x1 = 2, x2 = 6; célfüggvény: z=36 
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3.2. Példa a szimplex módszer alkalmazására: Háromváltozós, 
grafikusan is szemléltethető eset. 

Legyen a megoldandó feladatunk x≥0 és z=->max célfüggvény mellett: 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

3.2.1. A feladatmegoldás lépésenként 

A következőkben a számítási eredményeket a Maple utasításkészletére alapozott programok segítségével 

számítjuk. 

Az induló táblázatot a bal felső sarokban elhelyezett 0. jelzi. 
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Az induló táblázatból leolvasható bázismegoldás: 

x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, u1 = 4, u2 = 4, u3 = 6. 

A z = x1 + x3 célfüggvény kiszámítható értéke 0. 

Mivel az eredeti együttható mátrix (A) oszlopvektorai közül még egyet sem vontunk be a bázisba, a 

célfüggvényben szereplő változók (x) értéke zérus, így tehát z=0. A célfüggvényben szereplő, x1 és x3 

változókhoz tartozó együtthatók pozitív előjelűek, jelezvén, ha valamelyik változó oszlopvektorát a bázisba 

vonjuk, akkor olyan bázismegoldáshoz jutunk, amelyikhez tartozó célfüggvény-érték a korábbi értékhez képest 

növekszik. 

A feltételrendszer által meghatározott megengedett megoldások tartományát háromdimenziós ábrán 

szemléltetjük. 

Azt javasoljuk az olvasó számára, hogy az egér segítségével a bal gomb nyomvatartása mellett önállóan 

forgassa meg a megengedett megoldások halmazát jelképező síklapokkal határolt testet (Maple környezetben). 

A forgatás közben figyeljük meg a célfüggvényt reprezentáló sík helyzetét, amely az origón, mint pillanatnyi 

bázismegoldáson halad keresztül. A sík elhelyezkedésére jellemző irányok a célfüggvényből olvashatók ki. 

z= x1+ x3 

vagyis a síkunk párhuzamos az x2 tengellyel, amit az ábra forgatása közben érzékelhetünk is. 

A megoldás javítása érdekében az együttható mátrix (A) első oszlopvektorát a bázisba vonjuk, miközben a 

bázisból kikerül az eddig ott szereplő u1 egységvektor. A bázistranszformáció végrehajtását követően jutunk az 

1. táblázathoz. 
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Az 1. táblázatból leolvasható bázismegoldás: 

x1 = 4, x2 = 0, x3 = 0, u1 = 0, u2 = 4, u3 = 4. 

A z = x1 + x3 célfüggvény kiszámítható értéke 4. 

A fenti háromdimenziós ábrán a forgatás közben megfigyelhető, hogy a célfüggvény síkja továbbra is 

párhuzamos az x2 tengellyel, de attól eltávolodott. Az 1. táblázatból leolvasható pillanatnyi bázismegoldáson 

halad keresztül. 

Az 1. táblázat az eredeti együttható mátrix (A) oszlopvektorait már nem az egységvektorok bázisán fejezi ki, 

ezért a bázistranszformáció során az egyes változókhoz tartozó célfüggvény-együtthatókat is a bázis-

transzformáció műveletébe be kellett vonni. A megváltozott együtthatók szerepelnek az 1. táblázatban. Mivel az 

x3 változóhoz pozitív célfüggvény-együttható tartozik, magasabb célfüggvényértéket szolgáltató további 

bázismegoldáshoz juthatunk, ha a harmadik oszlopvektort is a bázisba vonjuk, miközben a bázisból kikerül az 

eddig ott szereplő u3 egységvektor. A bázistranszformációt végrehajtva jutunk a 2. táblázathoz. 
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Az 2. táblázatból leolvasható bázismegoldás: 

x1 = 4, x2 = 0, x3 = 2, u1 = 0, u2 = 2, u3 = 0. 

A z = x1 + x3 célfüggvény kiszámítható értéke 6. 

A második bázistranszformációt követően a célfüggvény együtthatói között nem találunk pozitív értéket. Az 

optimális bázismegoldás a 2. táblázatban található. 

A fenti háromdimenziós ábrán a forgatás közben megfigyelhető, hogy a célfüggvéy síkja továbbra is 

párhuzamos az x2 tengellyel, de attól eltávolodott. A 2. táblázatból leolvasható pillanatnyi bázismegoldáson 

halad keresztül. Azt is látjuk, hogy a poliéder másik csúcsán is keresztülhalad ( x1 = 2, x2 = 0, x3 = 4 ), vagyis a 

feladatnak létezik alternatív megoldása. 
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3.3. A bázistranszformáció 

Normálfeladat egymást követő bázismegoldásainak előállítására használt bázistranszformáció lépéseit foglaljuk 

össze. A lineáris algebra megfelelő fejezeteit ajánljuk további tanulmányozásra az érdeklődő olvasó számára. 

A báziscsere-transzformáció során az A együtthatómátrix oszlopvektorait reprezentáló bázis egy elemét 

cseréljük ki egy, a bázisban nem szereplő másik oszlopvektorra. A szimplex táblázatban használt jelölések az 

oszlopvektorokat az egyes változókkal azonosítják, a továbbiakban mi is a változók cseréjével fogunk a 

bázisvektorok cseréjére hivatkozni. 

A bázistranszformációt a fenti példa 1. táblázatán szemléltetjük. A harmadik oszlopvektort a bázisba vonjuk, 

miközben a bázisból kikerül az eddig ott szereplő e3 egységvektor. A bázismegoldásban szereplő változók ( x3 

↔ u3 ) cseréjével jelölhetjük a műveletet. A két változó sorának, oszlopának keresztezésénél jelölt mátrixelemet 

(1) generáló elemnek nevezzük. 

 

3.3.1. A bázistranszformáció lépései 

1. lépés: Az új táblázatban a generáló elem helyére a generáló elem reciproka kerül. 

2. lépés: Az új táblázatban a generáló elem sorába kerülő többi elem kiszámításához osszuk el a generáló elem 

sorában található eredeti értékeket a generáló elemmel. 

3. lépés: Az új táblázatban a generáló elem oszlopába kerülő többi elem kiszámításához osszuk el a generáló 

elem oszlopában található eredeti értékeket a generáló elemmel, majd a hányadost szorozzuk meg -1-gyel. 

4. lépés: Az új táblázat többi sorában a hiányzó értékek kiszámítását a következőképp végezzük: Az eredeti 

értékből levonjuk a generáló elem eredeti oszlopában található érték és a generáló elem új sorában található 

érték szorzatát. 
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Megjegyzés: Az 1. lépésből nyilvánvaló, hogy csak olyan bázicsere hajtható végre, ahol a megfelelő változók 

keresztezésénél nem nulla elem található. Vagyis a generáló elem nem lehet nulla. 

3.3.2. A generáló elem kiválasztásának további szempontjai 

Emlékeztetünk arra, hogy a lineáris programozás normálfeladatát a következőképp fogalmaztuk meg: 

maximalizálandó z = cT x , 

feltéve, hogy Ax≤b, x≥0, b≥0. 

A megoldás során egyenletrendszerre vezettük vissza a feladatot. 

 

A bevezetett eltérésváltozókra (u) a fentiekből közvetlenül következik, hogy - hasonlóan az eredeti változókhoz 

(x) az értékük csak nem negatív lehet. x≥0, u≥0 követelmény az összes előállított bázismegoldás esetén. 

Röviden, a szimplex táblázat utolsó oszlopába nem kerülhet negatív érték, mert a bázismegoldáshoz tartozó 

értékek ott találhatók. 

A generáló elem megválasztásához két következménnyel járul hozzá a fenti gondolatmenet. 

1. következmény: A generáló elem nem lehet negatív. Ebben az esetben ugyanis az új táblázatban a generáló 

elem sorában az utolsó oszlopba az osztás eredményeként negatív érték adódna. 

2. következmény: A generáló elemet az ún. "szűk keresztmetszet" alapján kell megválasztani. Az új táblázat 

utolsó oszlopában a többi sorban sem eredményezhet negatív értéket a bázis-transzformáció végrehajtása. A 

generáló elem kiválasztásáról korábban már láttuk, hogy pozitív célfüggvény-együtthatójú változót kell a 

bázisba vonni. A pozitív célfüggvény-együtthatójú oszlopból választunk pozitív generáló elemet. Ha több 

jelölt is szóba jöhet, a "szűk keresztmetszet" elvét akkor követjük, ha a b oszlopban található érték és a 

generálóelem-jelölt hányadosok közül a legkisebbet választjuk. 

További kérdésként merülhet fel, ha a célfüggvény együtthatói között több pozitív is található, ez hogyan 

befolyásolja a generáló elem kiválasztását. Az előzőekben ismertetett szimplex módszer biztosítja, hogy minden 

egyes lépés növeli a maximalizálandó célfüggvény értékét, végül az optimális bázis megoldáshoz jutunk. A 

szükséges lépések száma csak az optimalizációs folyamat befejezésekor derül ki. Nem lehet előzetes kritériumot 

megfogalmazni arra nézve, hogy melyik változót érdemes a bázisba vonni az adott lépés során. 

3.4. Normál feladat megoldása – alternatív megoldások 

A lineáris programozási feladatoknak gyakran több különböző optimális megoldásuk van, melyek azonos 

célfüggvény-értéket szolgáltatnak. A normál feladat megoldása során alternatív megoldás létezésére utal az, ha 

az utolsó, az optimális bázismegoldást tartalmazó szimplex táblázat célfüggvény sorában zérus együtthatót, 

esetleg többet is találunk. Láttuk, hogy pozitív célfüggvény-együttható "fölül" választva generáló elemet a 

megoldáson javítani tudunk. Nulla érték fölött választva pedig alternatív megoldáshoz jutunk. 

Tekintsük a korábban kidolgozott feladatunk 2., utolsó szimplex táblázatát! A célfüggvény sorában az u1 

oszlopában nulla található. Hajtsuk végre az u2 ↔ u1 cserét! 
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Az 3. táblázatból leolvasható bázismegoldás: 

x1 = 2, x2 = 0, x3 = 4, u1 = 2, u2 = 0, u3 = 0. 

A z = x1 + x3 célfüggvény kiszámítható értéke 6. Megfigyelhetjük, hogy a célfüggvény értékét ellenkező előjellel 

a szimplex táblázat jobb alsó cellájában megtalálhatjuk. 

3.5. Normál feladat megoldása – degeneráció 

A fent ismertetett szimplex módszer iteratív módszer. Arra a feltevésre alapoztunk, hogy minden egyes lépésben 

olyan bázismegoldást állítunk elő, amivel javítani tudjuk a célfüggvény értékét. 

A gyakorlatban ritkán, de előfordul olyan eset, amikor az iteratív szimplex módszer végtelen ciklusban ismétli 

az egymást követő szimplex táblázatokat. A degeneráció létére az utal, ha a táblázat utolsó oszlopában 0 jelenik 

meg, vagyis valamely x változó 0 értéket kap bázismegoldásként. Ha a generálóelem kiválasztásakor ismertetett 

"szűk keresztmetszet" elv alkalmazása során több azonos "szűk keresztmetszet"-nek megfelelő generálóelem-

jelölt is szóba jöhet, akkor kell degenerációra számítani. A kézi megoldás esetén felismerhetjük a ciklikusságot. 

A ciklikusságot azzal törhetjük meg, ha a "másik" generáló elemet választjuk. A számítógépes programokba 

automatikus degeneráció felismerő automatizmusokat építenek. 

3.6. Amikor a normál feladatnak nincs megoldása 

Ha a megengedett megoldások halmaza nyitott, akkor előállhat az az eset, hogy a célfüggvény minden határon 

túl növekedjen. Vagyis célfüggvény nem korlátos. A gyakorlatból származó esetekben ez a feladat 

specifikációjában elkövetett hibákból adódik. A generálóelem kiválasztását nem tudjuk megoldani ebben az 

esetben, mert bár a célfüggvény sorába találunk pozitív értéket, vagyis növelhető a célfüggvény, de pozitív 

generálóelem-jelölt nem található fölötte. 

Legyen a megoldandó feladatunk x≥0 és z=->max célfüggvény mellett: 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

3.6.1. A feladatmegoldás lépésenként 

A normálfeladat induló táblázatát az előzőekben megismert módon állítjuk össze. 
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Az induló táblázatból leolvasható bázismegoldás: 

x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, u1 = 20, u2 = 0, u3 = 10, u4 = 8. 

A megoldás nem optimális, a z célfüggvény sorában pozitív elemeket találhatunk, melyek a célfüggvény 

értékének növelhetőségére utalnak. Generálóelemet kell választanunk az egyik pozitív érték fölül, a 

generálóelem legyen pozitív, feleljen meg a "szűk keresztmetszet" elvének. x1 oszlopában választva a "szűk 

keresztmetszet" elvet követve kiszámítjuk a hányadosokat: 20/3, illetve 10 . A generálóelem a 3, mert a 20/3 

kisebb. 

 

A bázistranszformáció elvégzése után az 1. táblázatból leolvasható bázismegoldás: 

x1 = 20/3, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, u1 = 0, u2 = 20/3, u3 = 10/3, u4 = 8. 

Bár a célfüggvény értéke növekedett ( z =20/3 ), a megoldás nem optimális, a z célfüggvény sorában találunk 

pozitív elemet, mely a célfüggvény értékének növelhetőségére utal. Generálóelemet kell választanunk a 10/3 

fölött. A generálóelem legyen pozitív, feleljen meg a "szűk keresztmetszet" elvének. x2 oszlopában a két 

lehetséges jelöltre számítva a "szűk keresztmetszet" hányadosát azonos értékeket kapunk. Ez a degeneráció 

lehetőségét vetíti előre. A 2/3 -t jelöljük meg generálóelemnek. 

 

A bázistranszformáció elvégzése után az 2. táblázatból leolvasható bázismegoldás: 

x1 = 10, x2 = 10, x3 = 0, x4 = 0, u1 = 0, u2 = 0, u3 = 0, u4 = 8. 
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Bár a célfüggvény értéke ismét növekedett (z=40), a megoldás nem optimális, a z célfüggvény sorában találunk 

pozitív elemet, mely a célfüggvény értékének növelhetőségére utal. Generálóelemet kell választanunk a 9 fölött. 

A generáló-elem 1. A bázistranszformációt követően a 3. táblázatot kapjuk. 

 

A bázistranszformáció elvégzése után az 3. táblázatból leolvasható bázismegoldás: 

x1 = 10, x2 = 10, x3 = 0, x4 = 0, u1 = 0, u2 = 0, u3 = 0, u4 = 8. 

A célfüggvény értéke ezúttal nem növekedett (z=40), a megoldás nem optimális, a z célfüggvény sorában 

találunk pozitív elemet, mely a célfüggvény értékének növelhetőségére utal. Generálóelemet kell választanunk 

az 5/2 fölött x4 oszlopában, u4 sorában. A bázistranszformációt követően a 4. táblázatot kapjuk. 

 

A bázistranszformáció elvégzése után az 4. táblázatból leolvasható bázismegoldás: 

x1 = 10, x2 = 18, x3 = 4, x4 = 8, u1 = 0, u2 = 0, u3 = 0, u4 = 0. 

A célfüggvény értéke ezúttal növekedett (z=60), a megoldás nem optimális, a z célfüggvény sorában találunk 

pozitív elemet, mely a célfüggvény értékének növelhetőségére utal. Generálóelemet kell választanunk az 5/2 

fölött. A generálóelemet csak pozitív értékek közül választhatjuk ki, de u1 oszlopában pozitív érték nincs, 

generálóelem kijelölése nem lehetséges. A feladat optimális megoldását nem tudjuk megállapítani. A szimplex 

táblázattunk arra utal, hogy a feltételrendszer által meghatározott tartomány, amely a megengedett megoldásokat 

tartalmazza nem zárt, a célfüggvényünk a nyílt tartományon nem korlátos. 

A feladat nem megoldható. 

4. Interaktív gyakorlófelület 

4.1. Útmutató az interaktív gyakorlófelület használatához 

A fejezethez tartozó interaktív gyakorlófelület két szekcióra tagozódik. Az első részben a megoldásra javasolt, 

felkínált feladatok közül választhatunk, az második részben gépelhetünk be önállóan feladatot. 

4.1.1. Választás a javasolt feladatok közül 
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A megoldásra javasolt feladatok közül úgy választhatunk, ha a legördülő feladatlista egyik elemét 

egérkattintással kijelöljük:  

A kattintást követően a feladat feltételrendszere és a célfüggvény megjelenik a megfelelő kifejezés-mezőkben. 

 

4.1.2. Normálfeladat önálló megadása 

 

A normálfeladat feltételeit a "Feltételrendszer:" feliratú kifejezésmezőben adjuk meg. Az ismeretleneket 

jelölhetjük indexelt szimbólumokkal, mint például x1, x2 stb., vagy jelölhetjük mindegyiket más-más betűvel, 

mint x, y, v, w stb. Nem kötelező minden feltételben minden változót szerepeltetni. Az eltérésváltozókra a 

program minden esetben u1, u2 stb. jelölést fogja alkalmazni, ezért tekintsünk el ezek használatától a 

feltételrendszer megadásakor. 

Tegyük fel, hogy szeretnénk a x1+ 2x2 ≤ 10 képletet begépelni. 

Az indexelt ismeretlenek megadásához kövessük a billentyűzet használatának a következő módját: 

"x" "_" "1""→""2""*""x""_""2""→""<""=""1""0", 

Ahol idézőjelek közé zárva soroltuk fel az egymást követő billenytűket. Figyeljük meg, hogy az "aláhúzás" 

szimbólum kezdeményezi az alsó indexmezőbe való belépést, majd az index megadását követően a jobbra 

mutató nyíl billentyű leütésével léphetünk ki az indexmezőből. A szorzást nem kötelező a "*" szimbólummal 

jelölni, akár el is hagyhatjuk. A kisebb-egyenlő feltétel megadásához két billentyű kombinációjára van szükség. 

A megadott feltételek végére kötelező a vessző, az utolsó feltétel végére azonban ne tegyünk. 

A feltételrendszerben nem szükséges a x1≥0, x2≥0 stb. feltételt explicit módon megadni, ezt a fejezetben szereplő 

minden feladatra érvényesnek tekintjük. 

A célüggvény megadásakor is kövessük a feltételrendszer esetében leírtakat. Nem kell külön jelölést használni a 

maximalizálandó célfüggvény megadásához, ezt a fejezetben szereplő minden feladatra érvényesnek tekintjük. 
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A célfüggvény képletében olyan változók is szerepelhetnek, melyek a feltételekben nem. A célfüggvény képlete 

esetén nem szabad semmilyen záró karaktert, szimbólumot sem használni. 

 

A feladatmegadást a  nyomógombra kattintva fejezzük be. A helytelen feladatmegadásra 

hibaüzenettel figyelmeztet a Maple rendszer, javítsuk a feladatmegadás gépelési hibáit a fent megadott 

szempontok szerint. 

Megjegyzés 

A normálfeladat interaktív gyakorlómodul használatakor ügyeljünk arra, hogy a megadott feladat tegyen eleget 

a normálfeladatra vonatkozó, a fejezetben szereplő feltételeknek. Vagyis: 

maximalizálandó z = cTx, 

feltéve, hogy Ax≤b, x≥0, b≥0 

4.1.3. Az indulótábla létrehozása 

Az interaktív gyakorlófelület két szekciójának használata a továbbiakban megegyezik. A feladat megadását 

követően a gyakorlómodul 

• a feltételekből és a célfüggvényből kiválasztja az ismeretleneket jelölő szimbólumokat 

• előállítja az induló szimplex táblázatot 

• az induló táblázatból "kiolvassa" a lehetséges megoldást, és a hozzá tartozó célfüggvény értéket 

• megállapítja, hogy optimális-e a megoldás 

• grafikusan szemlélteti a feladatot 

• a változókat felkínálja további báziscserék végrehajtására. 

4.1.4. A normálfeladat megoldási lépései a gyakorlófelület segítségével 

Amennyiben a szimplex táblázatból leolvasható megoldás nem optimális, akkor további báziscserére van 

szükség. A báziscserében szereplő két változó kiválasztását olyan legördülő menük segítik, melyek tartalma 

folyamatosan tükrözi a szimplex táblázat tartalmát. 

 Válasszuk ki a megfelelő változókat a cseréhez. 

A kiválasztást követően a gyakorlómodul értékeli a választásunkat. Például: "a kijelölt elem nem szűk 

keresztmetszet". 

Megfelelő generálóelem esetében az üzenet:"jó generálóelem". 

A báziscsere végrehajtását a  nyomógombbal kezdeményezhetjük. 

4.2. Javasolt feladatok 

A megoldásra javasolt normálfeladatok gyakorlására alkalmas interaktív felület a tananyag Maple munkafüzet 

verziójában érhető el. 
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4.3. Önállóan megadott feladatok 

Az önállóan megadható normálfeladatok gyakorlására alkalmas interaktív felület a tananyag Maple munkafüzet 

verziójában érhető el. 
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5. Megoldásra javasolt szöveges feladatok 

1. feladat. Sörgyártás 

Egy sörgyár 5 féle sört állít elő, Világos, Testes, Aszalt, Bajor és Legényes bejáratott márkanevekkel. Az 

előírt technológia szerint az egyes sörök előállításához szükséges kapacitás és alapanyag mennyiség 

hektoliterenként a következő: 
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A főzés, erjesztés 7600 és 11000 napnyi kapacitással rendelkezik, az alapanyagok raktárkészlete 480000 kg 

maláta, 19000 kg rizs és 2900 kg komló. 

Az árbevétel hektoliterenként (Világos, Testes, Aszalt, Bajor és Legényes) 10000, 8300, 6500, 7800, 11000 

Ft, az önköltség 6500, 7500, 7000, 6300 és 6150 Ft. Szerződések alapján nem gyárthat a cég 250 hl-nél több 

Testes, 300 hl-nél több Bajor sört. Az összes sör mennyiségének legfeljebb 45 százaléka lehet a Legényes 

sör. Adjunk javaslatot az optimális termékösszetételre! Maximalizáljuk a cég nyereségét! 

2. feladat. Bútorgyártás 

Egy cég íróasztalokat, asztalokat és székeket gyárt. Mindegyik bútortípus gyártásához faanyag és kétféle 

szakmunka, asztalosmunka és felületkezelés szükséges. A faanyag előre összeragasztott táblákban áll 

rendelkezésre, a munkaműveleteket előre beállított célgépeken végzik. 

Az egyes bútortípusok anyag- és munkaigénye a következő: 

• Az íróasztalhoz 8 tábla faanyag, 2 óra asztalosmunka és 4 órás felületkezelés 

• Az asztalhoz csak 6 tábla faanyag, 1,5 óra asztalosmunka és 2 óra felületkezelés, 

• A székhez pedig 1 táblányi faanyag félóra asztalosmunka és 1,5 óra felületkezelés szükséges. 

Egy íróasztal 60 €, egy asztal 30 €, egy szék pedig 20 €-ért adható el. A cég az árbevételét kívánja 

maximalizálni. 

A gyártásoptimalizálás eredménye szerint 2 íróasztal és nyolc asztal gyártását tervezték a szabadságolások 

előtti időszakra. 

Azonban raktárkészleteik áttekintése és a kollégák betegsége miatt kapacitásuk az alábbiakra csökkent: 48 

egység faanyag, 20 órányi felületkezelés és 8 órányi asztalosmunka. Fogalmazza meg a problémát, mint 

lineáris programozási feladatot. Szükséges-e az eredeti tervük megváltoztatása? 

6. A normálfeladat megoldása a Maple rendszer 
parancsaival 

Az operációkutatás, a matematika egyéb optimalizációban érintett fejezetei elméleti eredményeinek beépítésével 

a Maple programcsomag alkalmassá vált arra, hogy "fekete dobozként" alkalmazva, a gyakorlati feladatokat 

képletekké formálva közvetlenül jussunk optimális megoldáshoz. A szimplex módszer által igényelt eljárások a 

Maple simplex csomagjában megvalósításra kerültek 

A csomag használatát a with(simplex): utasítással kezdeményezzük. A célfüggvény és a feltételrendszer 

képletként való felírása jelenti a felhasználó számára a valódi feladatot, mivel az optimális megoldás előállítás 

terheit teljesen átveszi a Maple rendszer. 

Korábban már megoldott feladatunk (x≥0) és z=->max célfüggvény mellett. 

Feltételrendszer: 
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Maximalizálandó célfügvény: 

 

Az optimális megoldást a Maple maximize utasítása szolgáltatja. Az maximize utasítás számára meg kell adni a 

célfüggvényt és a feltételeket. A következő parancsokat használhatjuk: 

A simplex csomag használatba vétele: 

[> with(simplex): 

Az optimalizálás: 

[> maximize(x1+x3, {x1>= 0, x2 >= 0, x3 >= 0, x1+x2+x3 = 6, x1+x2 <= 4, x2+x3 <= 4}); 

 

A maximize utasítást kiegészíthetjük a NONNEGATIVE paraméterrel is, ekkor egyszerűbbé válhatnak a 

képleteink. 

[> maximize(x1+x3, {x1+x2+x3 = 6, x1+x2 <= 4, x2+x3 <= 4}, NONNEGATIVE) 

 

Vessük össze a feladat megoldását azzal, melyet ebben a fejezetben már előállítottunk! Sajnos most nem derült 

ki, hogy a feladatnak létezik alternatív megoldása is. 
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2. fejezet - Lineáris programozási 
feladat: Módosított normálfeladat, 
Módosított szimplex módszer 

1. Bevezető 

A lineáris programozás normálfeladatát a következőképpen fogalmaztuk meg: 

Határozzuk meg 

x1, x2, ..., xn változók értékekeit úgy, hogy maximalizálják a 

z = c1x1+c2x2+ ... +cnxn 

lineáris célfüggvényt, miközben eleget tesznek a 

a11x1+a12x2+ ... +a1nxn≤b1 

a21x1+a22x2+ ... +a2nxn≤b2 

... 

am1x1+am2x2+ ... +amnxn≤bm 

lineáris egyenlőtlenségrendszernek. Feltesszük, hogy nemnegatív megoldásokat fogadunk csak el, vagyis 

xi ≥ 0, i = 1, 2, ... , n 

Mátrix és vektor jelöléseket alkalmazva, ahol a mátrixokat és vektorokat félkövér betűkkel jelöljük, a következő 

formulákhoz jutunk: 

maximalizálandó z = cTx, 

feltéve, hogy Ax ≤ b, x ≥ 0, b ≥ 0, ahol 

 

A gyakorlatból merített esetekben a normálfeladat feltételrendszere rendszerint nem bizonyul alkalmazhatónak. 

A feltételrendszert a következőkben lépésről lépésre úgy alakítjuk át, hogy a gyakorlati problémák egyre 

szélesebb körének megoldását tegye lehetővé. 

2. A lineáris programozás módosított normálfeladata 

A feltételrendszer átalakításának első lépéseként a "kisebb-egyenlő" feltételek mellett megengedjük a szigorú 

egyenlőség feltételét is. 

maximalizálandó z = cTx, 

feltéve, hogy 

A1x ≤ b1, b1 ≥ 0 

A2x = b2, b2 ≥ 0 

továbbá 
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x ≥ 0. 

Emlékeztetőül: A normálfeladat megoldását egyenletrendszer megoldására vezettük vissza. Az 

egyenlőtlenségeket új változók, ún. eltérésváltozók bevezetésével egyenlőségekké egészítettük ki. Minden 

egyenlőtlenség egy új eltérésváltozóval egészült ki. A feladat megoldása során a eltérésváltozók olyan nem 

negatív értéket kapnak, hogy az egyenlőségek pontosan teljesüljenek. 

a11x1+a12x2+ ... +a1nxn+u1            =b1 

a21x1+a22x2+ ... +a2nxn+       u2     =b2 

... 

am1x1+am2x2+ ... +amnxn            um=bm 

A módosított normálfeladat feltételrendszerében található egyenlőségekbe is bevezetünk eltérésváltozókat. Az 

egyenlőtlenségekbe bevezetett eltérésváltozók értéke kényszerűen nulla. 

A módosított normálfeladatot az alábbi táblázatos elrendezésben reprezentálhatjuk. 
 

0 xT u1
T u1

T   

bázis A1 E1   b1 

  A2   E2 b2 

  cT 0T 0T   

Az induló táblázat bázisa az egységvektorokból képzett bázis. Mint korábban, ezúttal is az induló táblázat 

egyszerűbb formában felírható, ha az u1 , u2 vektorokat a bázisba vontuk. 
 

0 xT   

u1 A1 b1 

u2 A2 b2 

-z cT 0 

A normálfeladat megoldása során az induló táblázat bázismegoldást szolgáltatott. 

Ezúttal azonban, ha x = 0 választással élünk, az adódó bázismegoldás: u1 = b1, u2 = b2, x = 0 a módosított 

normálfeladat feltételrendszerének ellentmond, vagyis nem fogadhatjuk el. Olyan megoldást fogadhatunk csak 

el, ahol az egyenlőségeket képviselő eltérésváltozók értékül zérust kapnak. Tehát ha a módosított normálfeladat 

egy lehetséges megoldását meg kívánjuk határozni, akkor az egyenlőségeket képviselő eltérésváltozók 

cseréjéről kell a megoldás első fázisában gondoskodnunk. 

A pontos elméleti indoklást mellőzve foglaljuk össze a módosított normálfeladat megoldásának lépéseit. A 

lépéseket a későbiekben példán is szemléltetjük. 

A módosított normálfeladat induló táblázata két ponton is eltérést mutat a normálfeladat induló táblázatától. Az 

egyenlőségekből származó eltérésváltozókat megjelöljük ("m"). A másik eltérés egy egyszerű jelölésnél 

fontosabb. Bevezetünk a meglévő célfüggvényünk mellé egy segéd-célfüggvényt, jelölése zm, amely a feladat 

megoldásának első fázisában játszik majd szerepet. A segéd-célfüggvényt úgy állítjuk elő, hogy a 

feltételrendszerben szereplő egyenlőségeket összegezzük. 

zm = 1A2x → max 

ahol 1 nem más, mint az ún. összegző vektor, melynek minden eleme 1. A zm sorába jobb oldalra a b 

oszlopvektor megfelelő elemeinek összegét írhatjuk be. 
 

0 xT   

u1 A1 b1 

um2 A2 b2 

-z cT 0 

-zm 1A2 1b2 
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2.1. Példa a módosított normálfeladatra 

Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max célfüggvény mellett 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

A módosított normálfeladat induló táblázata 

 

A megoldás első fázisában olyan bázistranszformációkat kell végezni, melyek segítségével az egyenlőség-

feltételeknek megfelelő bázismegoldásokhoz jutunk. A lépések során az egyenlőségekből származó "m"-el jelölt 

eltérésváltozók cseréjével a zm célfüggvény eléri a maximumát, amely értéke zérus. A cserék végrehajtását a 

következő táblázatok szemléltetik. 

 

A megoldás első fázisában a generálóelem választására vonatkozó, az előzőekben megállapított szabályok azt 

kivéve mind igazak, hogy a z célfüggvény pozitív értéke fölül választunk generálóelemet. A generálóelemet 

ezúttal zm pozitív elemei fülül kell választani. A fenti táblázatban jelöltük a választott generálóelemet. 
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A bázistranszformáció elvégzése után a zm célfüggvény láthatóan még nem érte el a maximumát, további 

transzformációs lépés szükséges. Generálóelem-választási lehetőségeink a um4 sorára szűkültek, pozitív zm 

elem fölül kell választani. Az egyetlen szóba jöhető elemet jelöltük az 1. táblázatban. 

 

A feladatmegoldás első fázisában végzett második bázistranszformáció elvégzésével mind a két olyan 

eltérésváltozót kicseréltük, amely egyenlőségfeltételből származott. A megoldáshoz tartozó második táblázatban 

megfigyelhetjük, hogy a zm célfüggvény elérte a maximumát, a sorában már nincs pozitív elem, nem javítható, 

értéke nulla. (Nem szabad elfelejteni, hogy a szimplex táblázatban a célfüggvény értéke ellentétes előjellel 

található meg.) Megfigyelhetjük, hogy a zm célfüggvény sorában az elemek értéke nulla, kivéve a um változók 

alatt. A módosított normálfeladat megoldásának első fázisát befejeztük. 

A 2. táblázatból a feladatunk egy megengedett bázismegoldását is leolvashatjuk. 

A bázismegoldás x1 = 0, x2 = 0, x3 = 5, x4 = 15 , a célfüggvény értéke z=-65. 

Azt is megállapíthatjuk a z célfüggvény sorában szereplő elemek vizsgálatával, hogy a megoldásunk nem 

optimális. Két eleme is pozitív, ami a célfüggvény értékének a növelhetőségére utal. Azonban az egyik um 

változó alatt található. um3 alatt azért nem választunk generálóelemet, mert a feladatmegoldásunk első fázisában 

elvégzett munkánkat visszafordítanánk. A tévesztések elkerülése érdekében a um változók cseréje után célszerű 

az oszlopaikat törölni a táblázatainkból. Így a csökkentett oszlopszámú 2. táblázathoz jutunk. 

A módosított normálfeladat megoldását a második fázisban a normálfeladat megoldásának megfelelően 

folytatjuk. A transzformációkhoz szükséges generálóelem kiválasztását, a megoldás leolvasását, az optimalitás 

megállapítását a korábbiakban leírtak szerint végezzük. A választott generálóelemet jelöltük. A transzformáció 

végrehajtását követően optimális megoldáshoz jutunk. 
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A 3. táblázatból a feladatunk optimális megoldását leolvashatjuk. 

x1=0, x2=15, x3=20, x4=0. 

A célfüggvény értéke z=40. 

2.2. A módosított normálfeladat grafikus megoldása 

Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max célfüggvény mellett: 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

A megoldások megengedett tartományát egy darab egyenlőtlenség határolja. 
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A célfüggvény egyenesét egy általános pozicióba berajzolva kapjuk a következő ábrát. 

 

Az optimális megoldás - figyelmen kívül hagyva az egyenlőtlenséges feltételeket: 

x1 = 10, x2 = 0. 

 

Az egyenlőtlenséges feltételeket nyilvánvalóan nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A megoldás a feltételeknek 

megfelelő egyeneseken helyezkednek el. Az egyik feltételt figyelembe véve kapjuk: 
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Ahol az optimális megoldásra 

x1 = 4/3, x2 = 13/3 -t kapunk. 

 

A második egyenlőséget is figyeleme véve a megengedett megoldások halmaza egyetlen pontra szűkül. 

 

Az optimális megoldás tehát x1 = 1, x2 = 4. 

 

2.3. Gyakorló feladat 
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Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max célfüggvény mellett: 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

2.4. A módosított normálfeladat megoldhatóságának vizsgálata 

A módosított normálfeladat megoldhatósága feltételezi, hogy létezzen lehetséges bázismegoldása. Amennyiben 

az egyenlőséges feltételekből származó um változók nem cserélhetők ki, mert a generálóelem választása 

valamely kizáró ok miatt nem sikerül, vagy a zm célfüggvény nem éri el a 0 maximális értéket, akkor a 

megengedett bázismegoldások előállítása nem lehetséges. 

A módosított normálfeladat megoldását lehetetlenné teszi az a korábban már tárgyalt eset, amennyiben a z 

célfüggvény nem korlátos. 

Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max célfüggvény mellett: 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

A módosított normálfeladat induló táblázatát az előzőekben megismert módon állítjuk össze. Az 

egyenlőségekből származó eltérésváltozókat megjelöljük ("m"). Bevezetjük a a segéd-célfüggvényt, jelölése zm, 

amely a feladat megoldásának első fázisában maximalizálandó. 

A segéd-célfüggvényt úgy állítjuk elő, hogy a feltételrendszerben szereplő egyenlőségeket összegezzük. A zm 

sor végére a b oszlopvektor megfelelő elemeinek összegét írhatjuk be. 

Az induló táblázat megszerkesztése után a feladat megoldásának első fázisában az um változók kicserélése a 

dolgunk. A cseréket követően a segéd-célfüggvény eléri a maximumát, és megengedett bázismegoldáshoz 

jutunk. A generálóelem kiválasztásának szabályait már korábban ismertettük. Pozitív zm elem fölül pozitív elem 

választása um sorából, a "szűk keresztmetszet" feltételnek is eleget téve. A választott generálóelemet jelöltük. A 

végrehajtott bázistranszformáció után az 1. táblázatot kaptuk: 
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Az 1. táblázatból leolvasható, hogy a segéd-célfüggvény még nem érte el az optimumát, a nullát, sorában 

viszont nincs pozitív érték, ami fölül generálóelemet lehetne választani. Talán rosszul kezdtük a 

feladatmegoldást. Próbáljunk másik generálóelemet választani az induló táblázatban. x1 és um3 

kereszteződésénél található 2 nem megfelelő, mivel a b oszlopbeli értékekkel számolva: 5/2 nagyobb, mint 1/1 

.A 2 tehát nem felel meg a "szűk keresztmetszet" elvének. x2 oszlopából is próbálkozhatunk a generálóelem 

választással, de hasonló eredményre juthatunk. 

 

A feladat megoldásának első fázisát nem tudtuk befejezni, a um változók cseréje nem lehetséges. Ha a feladat 

eredeti feltételrendszerének egyenlőségeit szemügyre vesszük, rövid számolgatás után arra jutunk, hogy a 

feltételrendszer egyelőséggel adott sorai miatt nem teljesíthető az a követelmény, hogy a lineáris programozási 

feladat megoldásai nemnegatív számok lehetnek. 

Képezzük az első egyenlőség kétszeresét, majd vonjuk ki belőle a második egyenlőséget. 

Az egyszerű számítás azt mutatja, hogy az egyenlőséges feltételeknek csak negatív x3 felel meg. Ezért a 

feladatnak nincs lehetséges megoldása, nincs optimális megoldása. 

3. Interaktív gyakorlófelület 

A fejezethez tartozó interaktív gyakorlófelület az első fejezethez hasonlóan két szekcióra tagozódik. Az első 

részben a megoldásra javasolt, felkínált feladatok közül választhatunk, az második részben gépelhetünk be 

önállóan feladatot. Az interaktív gyakorlófelület hsználatára nézve tekintsük az első fejezetben leírtakat 

útmutatónak. 

Megjegyzés: 

Az interaktív gyakorlófelület a Maple keretrendszeren keresztül érhető el. 

2.1. táblázat - Interaktív gyakorlófelület - javasolt feladatok 
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2.2. táblázat - Interaktív gyakorlófelület - önálló feladatmegadás 
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4. A lineáris programozás általános feladata 

A lineáris programozás normálfeladatát a módosított feladat egyenlőséges feltételek bevezetésével terjesztette 

ki. Az általános feladat ezen túlmenően lehetőséget ad a "nagyobb-egyenlő" feltételek megfogalmazására is. 

maximalizálandó z = cTx, 

feltéve, hogy 

A1x≤ b1, b1 ≥ 0 

A2x = b2, b2 ≥ 0 

A3x ≥ b3, b3 ≥ 0 
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továbbá 

x ≥ 0. 

Az általános feladatot visszavezetjük módosított normálfeladatra 

A általános normálfeladat feltételrendszerében található "nagyobb-egyenlő" feltételekbe olyan eltérésváltozókat 

vezetünk be, melyek segítségével módosított normál feladathoz jutunk. A feladat megoldását a módosított 

normálfeladat megoldása szerint hajtjuk végre. A bevezetett eltérésváltozókat v jelöli. A fent megfogalmazott 

általános feladatunk a következőképp módosul a v változó bevezetését követően: 

maximalizálandó z = cTx, 

feltéve, hogy 

A1x≤ b1, b1 ≥ 0 

A2x = b2, b2 ≥ 0 

A3x -v = b3, b3 ≥ 0 

továbbá 

x ≥ 0 és v ≥ 0 

Az általános feladatból származó módosított normálfeladatot az alábbi táblázatos elrendezésben 

reprezentálhatjuk. Amint a módosított normálfeladat megoldásánál láthattuk, az egyenlőtlenségek összegzésével 

képezzük a zm célfüggvényt. A célfüggvény képzésénél az 1 ún. összegző vektorral való szorzást alkalmaztuk. 
 

0 xT vT   

u1 A1 0 b1 

um2 A2 0 b2 

um3 A3 -E b3 

-z cT 0 0 

-zm 1A2+1A2 -1E 1b2+1b3 

4.1. Példa az általános feladatra 

Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max célfüggvény mellett 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

Az általános feladatból képzett módosított normálfeladat a következő: 

Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max célfüggvény mellett 

Feltételrendszer: 
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Maximalizálandó célfügvény: 

 

A módosított normálfeladatból képzett induló táblázat: 

 

A megoldás első fázisában zm maximalizálása a cél. A két um változó cseréjével ez elérhető. Ha a cserék 

generálóelem-választást kizáró okok miatt nem megvalósíthatók, akkor a feladat nem megoldható. A választott 

generálóelemet jelöltük a 0. táblázatban. A bázistranszformáció végrehajtása után kapott táblázat a következő: 

 

A maradék um változót is kicseréljük. A cseréhez szükséges generálóelemet jelöljük. 

 

A két um változó kicserélése után zm célfüggvényt maximalizáltuk, értéke 0, zm sorában az um változók alatti 

értékek kivételével nulla értékek találhatók. A 2. táblázatból leolvashatjuk a megengedett bázismegoldást, a z 

célfüggvény értékét, eldönthetjük, hogy optimális megoldást kaptunk-e. A bázismegoldás x1 = 0, x2 = 22/3, x3 = 
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4/3 , a célfüggvény értéke z = 70/3. A megoldás nem optimális, z sorában pozitív elemek is találhatók. A 

táblázatból az um oszlopokat töröljük a megoldás további lépései előtt. 

 

A bázistranszformáció végrehajtása után kedvezőbb célfüggvény értékhez jutunk, de a megoldás nem optimális. 

 

A 3. táblázatból leolvasott bázismegoldás x1 = 2, x2 = 12, x3 = 0 a célfüggvény értéke z=30. A megoldás nem 

optimális. További generálóelem kijelölésére van szükség. 

 

A 4. táblázatból leolvasható az optimális bázismegoldás x1 = 2, x2 = 12, x3 = 0. a célfüggvény értéke z=38. A 

megoldás optimális. A célfüggvény értéke tovább nem növelhető, z sorában nincs több pozitív érték. Mivel z 

sorában 0 sincs, alternatív megoldás nem létezik. Az általános feladat megoldhatóságára a módosított 

normálfeladatnál kifejtettek vonatkoznak. 

5. A lineáris programozási feladat - minimalizálandó 
célfüggvény 

A gyakorlatból származó lineáris programozási feladatok gyakran minimalizálandó célfüggvényt tartalmaznak: 

z → min 

A megismert megoldási módszerek maximalizálandó célfüggvényt igényelnek. A minimalizálandó célfüggvény 

ellenkező előjellel maximalizálandó célfüggvényé válik. A következőkben két feladat megoldásán keresztül 

mutatjuk be a minimalizálandó célfüggvény esetét. 

5.1. 1. feladat. Az általános feladat minimalizálandó 
célfüggvénnyel rendelkezik 
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Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max célfüggvény mellett 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

A minimalizálandó célfüggvényből mínusz eggyel való szorzás után maximalizálandó célfüggvényt kapunk, 

amely a megismert megoldási módszer feltétele. A "nagyobb-egyenlő" feltételeket v2 és v3 eltérésváltozó 

bevezetésével egyenlőség feltétellé alakítjuk. v2 és v3 változók indexelése a feltételek sorszámaira utal. 

Az átalakítás után kapott módosított normálfeladat a következő: 

Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max célfüggvény mellett 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

A módosított normálfeladatból képzett induló táblázatban um jelöli az egyenlőségekbe bevezetett 

eltérésváltozókat, a segéd-célfüggvényt (zm) az egyenlőséges feltételek szummázásával nyerjük. 

Az induló táblázat: 

 

A feladat megoldásának első fázisában az um változók kicserélésével állítjuk elő az első megengedett 

bázismegoldást. A generálóelemet zm pozitív eleme fölül kell választani, a generálóelem csak pozitív lehet, 

valamint eleget kell tennie a "szűk keresztmetszet" elvének. A választott generálóelemet jelöltük. A 

bázistranszformáció elvégzése után az 1. táblázat a következőképpen néz ki: 
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zm értéke közeledett az optimális 0-hoz, de még egy um változónk cserére vár. Megfigyelhetjük, hogy z 

célfüggvény értéke is növekedett, mivel a z sorában pozitív érték található a generálóelem oszlopában. 

Megjegyezhetjük, hogy a módosított normálfeladat megoldásának első fázisában a generálóelem kiválasztásánál 

nem kritérium, hogy z sorában pozitív érték felett keressük. Ha z sorában negatív értéket találunk a 

generálóelem oszlopában, akkor a z célfüggvény értéke csökken a megoldás első fázisában. A megengedett 

bázismegoldások közötti optimalizálási folyamatban kapunk esélyt z célfüggvény értékének növelésére. 

Az 1. táblázatból generálóelemet kell választani. um2 vár cserére. v3 oszlopában található zm sorában pozitív 

elem. v3 oszlopában az egyetlen pozitív elem az 1/2 . A generálóelem-választást jelöltük az 1. táblázatban. 

Jegyezzük meg, hogy a v változók az x változókkal azonos szerepet töltenek be az optimális bázismegoldás 

előállításának folyamatában, ezért a cserékbe bevonhatók. A bázistranszformáció végrehajtása után nyerjük a 2. 

táblázatot: 

 

A 2. táblázatot elemezve megállapíthatjuk, hogy az um változók cseréje megtörtént. zm segéd-célfüggvény 

elérte az optimumát, a 0 értéket. A um oszlopokat törölhetjük, mert az um változók visszacserélése nem 

szükséges. 

A 2. táblázatból megengedett bázismegoldást olvashatunk le. x1 = 0, x2 = 0, x3 = 8. A z célfüggvény értéke z = 8. 

A célfüggvény még nem érte el a maximumát, nem az optimális bázismegoldást kaptuk meg, mert z sorában, v2 

oszlopában pozitív értéket találhatunk. A 2. táblázatban új generálóelemet kell választani. z sorában szereplő 1/3 

felett nem találunk pozitív elemet, nem lehet kijelölni generálóelemet. A feladat nem megoldható, a 

feltételrendszer nyílt tartományt határoz meg, melyen a z célfüggvény korlátlan. Ezért optimális megoldást nem 

találtunk. 

5.2. 2. feladat. Az általános feladat minimalizálandó 
célfüggvénnyel rendelkezik 

Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max célfüggvény mellett 

Feltételrendszer: 
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Maximalizálandó célfügvény: 

 

A minimalizálandó célfüggvényből mínusz eggyel való szorzás után maximalizálandó célfüggvényt kapunk, 

amely a megismert megoldási módszer feltétele. A negatív jobb oldali érték a második feltételben mínusz 

eggyel való szorzás után pozitívvá válik. Az átalakítás után kapott általános feladat a következő: 

Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max célfüggvény mellett 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

A "nagyobb-egyenlő" feltételt v2 eltérésváltozó bevezetésével egyenlőség feltétellé alakítjuk. v2 változó 

indexelése a feltétel sorszámára utal. 

Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max célfüggvény mellett 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

Az induló táblázat: 

 

A feladat megoldásának első fázisában az um változók kicserélésével állítjuk elő az első megengedett 

bázismegoldást. A generálóelemet zm pozitív eleme fölül kell választani, a generálóelem csak pozitív lehet, 
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valamint eleget kell tennie a "szűk keresztmetszet" elvének. A választott generálóelemet jelöltük. A 

bázistranszformáció elvégzése után az 1. táblázat a következőképpen néz ki: 

 

A módosított normálfeladat megengedett bázismegoldása az 1. táblázat alapján megállapítható: x1 = 0, x2 = 10 . 

A megoldás egyúttal optimális is, mivel a z célfüggvény sorában pozitív elem nem található. A módosított 

normálfeladat z célfüggvényének optimális értéke: z = -20. Az eredeti feladat nem a megoldás során konstruált 

módosított normálfeladat volt. Az eredeti feladat optimális bázismegoldását megkaptuk a módosított 

normálfeladat megoldásaként. De az eredeti célfüggvény z = 20 értékét tekinthetjük minimális értéknek. 

Emlékezzünk arra, hogy a megoldás során az eredeti célfüggvény egy alkalommal előjelet váltott. 

6. A dualitás 

Minden lineáris programozási feladat esetében felírható egy másik lineáris programozási feladat is. Az eredeti 

feladatot primálfeladatnak, a hozzá tartozó másikat duálfeldatnak nevezzük. A primál- és duálfeladat 

kapcsolatának feltárásával egyes lineáris programozási feladatok megoldásához egyszerűbben is eljuthatunk. 

Továbbá az optimális megoldás meghatározásán túl a dualitás az érzékenységvizsgálathoz is felhasználható 

lehetőséget kínál. 

6.1. A normálfeladathoz tartozó duális felírása 

A normálfeladatot maximumfeladatként fogalmaztuk meg. 

maximalizálandó z = cTx, 

feltéve, hogy Ax ≤ b, x ≥ 0, b ≥ 0. 

Vagyis a változók nemnegatívak, a korlátozó feltételek kisebb-egyenlő alakúak. A normálfeladatot részletesen 

felírva: 

z = c1x1+c2x2+ ... +cnxn → max 

a11x1+a12x2+ ... +a1nxn≤b1 

a21x1+a22x2+ ... +a2nxn≤b2 

... 

am1x1+am2x2+ ... +amnxn≤bm 

6.1.1. A maximumfeladat duálisa 

A maximumfeladat duálisa minimumfeladat. A következőképp írhatjuk fel: 

minimalizálandó z = bTu, 

feltéve, hogy ATu≥c, u ≥ 0. 

Vagyis a változók nemnegatívak, a korlátozó feltételek nagyobb-egyenlő alakúak. A duálfeladatot részletesen 

felírva: 

z = b1u1+b2b2+ ... +bmum → min 

a11u1+a21u2+ ... +am1um≥c1 

a12u1+a22u2+ ... +am2um≥c2 
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... 

a1nu1+a2nu2+ ... +amnum≥cn 

A duálfeladat előállításának a lépései tehát maximumfeladat esetén: 

• A maximalizálandó célfüggvényből minimalizálandó lesz. 

• A célfüggvény együtthatói a korlátozó feltételekbe kerülnek. 

• A korlátok a célfüggvény együtthatóivá válnak. 

• A ≤ feltételek ≥-ké módosulnak. 

• A duálfeladatban az A együttható mátrik AT transzponáltja szerepel, vagyis a sorok szerepét az oszlopok 

veszik át. 

• A duálfeladatban duálváltozók szerepelnek. 

6.1.2. A minimumfeladat duálisa 

A minimumfeladat duálisa maximumfeladat. A következőképp írhatjuk fel: 

A primálfeladat: 

minimalizálandó z = cTx, 

feltéve, hogy Ax≥b, x ≥ 0. 

A duálfeladat: 

maximalizálandó z = bTu, 

feltéve, hogy ATu≤c, u ≥ 0. 

Vagyis a változók nemnegatívak, a korlátozó feltételek kisebb-egyenlő alakúak. A duálfeladatot részletesen 

felírva: 

z = b1u1+b2b2+ ... +bmum → max 

a11u1+a21u2+ ... +am1um≤c1 

a12u1+a22u2+ ... +am2um≤c2 

... 

a1nu1+a2nu2+ ... +amnum≤cn 

A duálfeladat előállításának a lépései tehát minimumfeladat esetén: 

• A minimalizálandó célfüggvényből minimalizálandó maximalizálandó lesz 

• A célfüggvény együtthatói a korlátozó feltételekbe kerülnek. 

• A korlátok a célfüggvény együtthatóivá válnak. 

• A ≥ feltételek ≤-ké módosulnak. 

• A duálfeladatban az A együttható mátrik AT transzponáltja szerepel, vagyis a sorok szerepét az oszlopok 

veszik át. 

• A duálfeladatban duálváltozók szerepelnek. 

Amennyiben az a feltételünk is teljesül, hogy c≥0, akkor a minimumfeladat duálisa normálfeladat. 

6.1.3. Példák a duálfeladat felírására 
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1. Példa. A primálfeladat normál maximumfeladat. Írjuk fel a duálfeladatot! 

A primálfeladat: 

x1-3x2  ≤7 

2x1+x2  ≤ 3 

2x1+2x2  ≤ 9 

 

5x1+4x2 → max, továbbá x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 

A duálfeladat:: 

u1+2u2+u3 ≥ 5 

-3u1+u2+2u3 ≥ 4 

 

7u1+3u2+9u3 → min, továbbá u1 ≥ 0, u2 ≥ 0, u3 ≥ 0 

2. Példa. A primálfeladat minimumfeladat. Írjuk fel a duálfeladatot! 

A primálfeladat: 

x1+2x2-x3 ≥ 2 

5x1-6x2+4x3 ≥ 3 

 

6x1-4x2+3x3 → min, továbbá x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 

A duálfeladat:: 

u1+5u2 ≤ 6 

2u1-6u2 ≤-4 

-u1+4u2 ≤ 3 

 

2u1+3u2 → max, továbbá u1 ≥ 0, u2 ≥ 0, u3 ≥  

A duálfeladat maximumfeladat, de nem normálfeladat. A második korlátozó feltétel jobb oldalán negatív 

érték található. 

6.2. Duálfeladat felírása módosított normálfeladat esetén 

A módosított maximumfeladatot a következőképp fogalmaztuk meg: 

maximalizálandó z = cTx, 

feltéve, hogy 

A1x ≤ b1, b1 ≥ 0 

A2x = b2, b2 ≥ 0 

továbbá 

x ≥ 0. 

A feladat duálisát a következők szerint írjuk fel: 

minimalizálandó z = b1
Tu1+b2

Tu2, 

feltéve, hogy A1
Tu1+A2

Tu2≥ u1≥ 0, u2 előjele kötetlen. 

A duálfeladat felírása során a normálfeladat duálisánál megismert szabályok szerint kell eljárnunk. Azonban 

ügyeljünk arra, hogy az egyenlőséges feltételekhez tartozó duális változók előjele kötetlen. 

A módosított minimumfeladat a következőképp írható fel: 
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minimalizálandó z = cTx, 

feltéve, hogy 

A1x ≥ b1, b1 ≥ 0 

A2x = b2, b2 ≥ 0 

továbbá 

x ≥ 0. 

A feladat duálisát a következők szerint írjuk fel: 

maximalizálandó z = b1
Tu1+b2

Tu2, 

feltéve, hogy A1
Tu1+A2

Tu2≤ c, u1≥ 0, u2 előjele kötetlen. 

A módosított normálfeladat duálisát a szállítási feladat optimális megoldásának előállításában fogjuk 

felhasználni. 

6.2.1. Példák a duálfeladat felírására módosított maximum- és 
minimumfeladatok esetében 

1. Példa. A primálfeladat normál maximumfeladat. Írjuk fel a duálfeladatot! 

A primálfeladat: 

2x1+3x2-5x3 = 2 

x1+2x2+x3≤ 10 

 

3x1+8x2+2x3 → max, továbbá x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0 

A feladat duálisa minimumfeladat. 

2u1+u2  ≥ 3 

3u1+2u2  ≥ 8 

-5u1+u2  ≥ 2 

 

2u1+10u2 → min, továbbá u1 előjele kötetlen, u2 ≥ 0 

2. Példa. A primálfeladat minimumfeladat. Írjuk fel a duálfeladatot! 

A primálfeladat: 

2x1-4x2-2x3 = 10 

x2+x3  ≥12 

x1+2x2+x3  ≥ 20 

 

4x1-3x2+2x3→ min, továbbá x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0 

A feladat duálisa minimumfeladat. 

2u1+u3 ≥ 4 

-4u1+u2+2u3  ≥ -3 

-2u1+u2+u3  ≥ 2 

 

10u1+12u2+20u3 → max, továbbá u1 előjele kötetlen, u2  ≥ 0, u3  ≥ 0 

6.3. Duálfeladat felírása általános feladat esetén 
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Az általános feladat esetén a legcélravezetőbb eljárás a feladatot visszavezetni módosított maximum- vagy 

minimumfeladatra. A korlátozó feltételek, vagy a célfüggvény mínusz eggyel való szorzásával ez lehetséges. 

6.3.1. Példa a duálfeladat felírására általános feladat esetében 

A primálfeladat: 

2x1+3x2-5x3 = 2 

-2x1+2x2+x3 ≤ 10 

x1+2x2-4x3 ≥ 15 

 

3x1+8x2+2x3 → max, továbbá x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0 

A feladat duálisa minimumfeladat. A duálfeladat a korábbiaknak megfelelően felírható, ha a harmadik feltételt 

mínusz eggyel megszorozzuk. 

2x1+3x2-5x3 = 2 

-2x1+2x2+x3 ≤ 10   

-x1-2x2+4x3≤ -15    

 

3x1+8x2+2x3 → max,továbbá x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0 

A duálfeladat: 

2u1+-2 u2-u3 ≥ 3   

3u1+2u2+4u3 ≥ 8   

-5u1+u2+4u3 ≥ 2 

 

2u1+10u2-15u3 → min, továbbá u1 előjele kötetlen u2≥ 0, u3 ≥ 0 

6.4. A primál- és duálfeladat kapcsolata 

Amennyiben a primálfeladat maximumfeladat, a duálfeladat minimumfeladat, akkor a primál- és duálfeladatok 

megengedett megoldásaira igaz a következő állítás: 

cT x = bT u , ahol x a primálfeladat, u a duálfeladat egy-egy megengedett megoldása. 

További bizonyítás nélkül fogadjuk el azt az állítást is, hogy amennyiben mind a primál-, mind a duálfeladatnak 

létezik optimális megoldása, akkor a primál- és duálfeladat célfüggvényének értéke megegyezik. 

Jelölje x0 a primál, u0 a duálfeladat optimális megoldását. Az állítás szerint cT x0 = b Tu0 . 

7. A duál szimplex módszer 

A lineáris programozás normálfeladatát és a módosított normálfeladatot a szimplex módszerrel oldottuk meg. 

A szimplex módszerrel megoldott feladataink maximumfeladatok voltak, mindegyik esetében b ≥ 0. Az 

általános feladatot is maximumfeladattá alakítottuk. A feladatok megoldására eddig alkalmazott szimplex 

módszert a továbbiakban primál szimplex módszernek nevezzük. 

A primál szimplex módszer a maximumfeladat megengedett megoldásainak olyan sorozatát állítja elő, melyekre 

a célfüggvény értéke monoton növekszik, egészen az optimális célfüggvény értékének eléréséig. A báziscserék 

sorozatát úgy választjuk meg, hogy közben a táblázat jobb oldali oszlopába negatív érték ne kerülhessen ("szűk 

keresztmetszet"). Ezek a megengedett megoldások a primálfeladat megengedett megoldásai. Az optimális 

megoldást akkor kapjuk, ha a célfüggvény sorában csak nempozitív értékeket találunk. 

A lineáris programozási feladatok egy részénél előfordul, hogy az induló táblázatunkba úgy kerül be a feladat, 

hogy a célfüggvény sora már negatív, de a jobb oldali oszlopban negatív előjelű érték is található. (Ezt a 

jelenséget tapasztalhatjuk az egészértékű lineáris programozási feladatok Gomory vágással történő 

megoldásakor.) Ilyenkor az induló táblázatból nem tudunk kiolvasni olyan megoldást, amely a maximumfeladat 

megengedett megoldása lehetne. 
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Ebben az esetben olyan bázistranszformációt kell elvégeznünk - nevezzük duáltraszfromációnak, amely a 

célfüggvény sorában megőrzi az értékek negativitását, de elvégzését követően ismét megengedett megoldást 

tartalmazó táblázathoz jutunk, vagyis a jobb oldali oszlop értékei nemnegatívvá válnak. 

A duáltranszfomáció végrehajtásának lépései 

1. A táblázat olyan sorából választjuk a generálóelemet, amely sorban a jobb oldali oszlopban negatív érték 

található. 

2. A táblázat olyan sorából választjuk a generálóelemet, amely sorban a jobb oldali oszlopban negatív érték 

található. 

3. Amennyiben több negatív előjelű generálóelem jelöltünk is van, akkor Azt válaszzuk, amelyik megőrzi a 

célfüggvény sorában a nemnegativitást. Az a megfelelő generálóelem, amelyre a célfüggvény sorában 

található érték és a genráló elem jelölt hányadosának abszolútértéke kisebb. 

7.1. Minimumfeladat megoldása duál szimplex módszerrel 

1. Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → min célfüggvény mellett: 

x1+2x2≥3   

3x1+x2≥2   

6x1+4x2 → min 

A feltételrendszert mínusz eggyel való szorzással kisebb-egyenlővé alakítjuk. Az egyenlőtlenségek jobb 

oldalára negatív értékek kerülnek. A célfüggvényt szintén mínusz eggyel szorozva maximalizálandó 

célfüggvényt kapunk. 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

Az induló táblázatba a fenti átalakítást követően írtuk be az értékeket. A b oszlopban található negatív 

értékek azt jelzik, hogy a szimplex táblázatból kiolvasható megoldás x1 = 0, x2 = 0 nem megengedett. A 

kétváltozós feladat megengedett megoldásainak halmazát (szürke tartomány) megjelenítő ábráról is ezt 

látjuk. 
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Bázicsere transzformációra van szükség, negatív generálóelemmel. u1 sorából, x2 oszlopából választjuk, 

mivel -4/-2 < -6/-1. A báziscsere-transzformációt követően az 1. táblázatunk által szolgáltatott megoldás ( 

x1=0, x2=3/2) szintén nem megengedett megoldás. Az ábrán azt láthatjuk, hogy a célfüggvény egyenese 

közelebb került a megengedett tartományhoz. További transzformációra van szükség. 

 

 

Az 1. táblázatból választunk generálóelemet. u2 sorában negatív érték található ( -1/2), a generálóelemet a 

kisebb hányados alapján választjuk. -4/(-5/2)<-2/(-1/2), tehát a generálóelem -5/2 . Elvégezzük az u2 ↔ x1 

cserét. 



 Lineáris programozási feladat: 

Módosított normálfeladat, 

Módosított szimplex módszer 

 

 54  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

Az utolsó táblázatunk megengedett, egyben optimális megoldást tartalmaz. x1 = 1/5, x2 = 7/5. A megoldáshoz 

tartozó célfüggvényérték z = -34/5. Azonban ügyeljünk arra, hogy ez nem az eredeti feladathoz tartozó 

célfüggvény értéke. Mivel végeztünk egy előjelcserét korábban, azt mondhatjuk, hogy az eredeti feladathoz 

tartozó megoldás és célfüggvényérték: 

x1 = 1/5, x2 = 7/5, z = 34/5. 

2. Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → min célfüggvény mellett: 

x1+2x2+x3 ≥ 3 

3x1+x2+3x3 ≥ 2 

6x1+4x2+6x3→ min 

A feltételrendszert az előző feladathoz hasolóan mínusz eggyel való szorzással kisebb-egyenlővé alakítjuk. 

Az egyenlőtlenségek jobb oldalára ismét kizárólag negatív értékek kerülnek. A célfüggvényt szintén mínusz 

eggyel szorozva maximalizálandó célfüggvényt kapunk. 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

Az induló táblázatban található megoldás ( x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0 ) nem megengedett, két negatív értéket 

találhatunk a b oszlopában. A 3D ábrán is megfigyelhetjük, hogy a megoldás kívül esik a megengedett 

tartományon. A célfüggvény síkjának nincs metszete a megengedett tartománnyal. Báziscserét kell végezni, 
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negatív generálóelemet választva. u2 sorából x1 oszlopából választjuk generálóelemnek a -3 -t. A választás a 

hányadosok kiszámításán, majd a legkisebb hányados kiválasztásán alapszik. (-6/-3 < -4/-1) 

 

 

A transzformációt elvégezve kapjuk: x1 = 2/3, x2 = 0, x3 = 0, de továbbra sem jutottunk megengedett 

megoldáshoz. b oszlopában még találhatunk negatív értéket. u1 sorából kell negatív generálóelemet 

választani. A generálóelem -5/3. 
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A második táblázatban megengedett megoldást találunk (x1 =1/5, x2 = 7/5, x3 = 0), a megoldás egyben 

optimális. A célfüggvény értékére kapott z = -34/5 értéket meg kell szoroznunk mínusz eggyel, hogy a helyes 

értékhez jussunk. Ne felejtsük el, hogy az eredeti feladat minimalizálandó célfüggvényt tartalmazott, amit 

maximalizálandóvá alakítottunk. 

 

 

A megoldás a 2. táblázatban nem az egyetlen optimális megoldás. A célfüggvény sorában zérus található. x1 

↔ x3 cserével alternatív optimálishoz jutunk. 
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7.2. Az általános feladat megoldása a primál és duál módszerek 
együttes alkalmazásával 

A megoldás során az adott feladattól függően általában a primál és duál transzformációkat szükség szerint 

hajtjuk végre. Vagyis az optimális megoldás eléréséhez az adott feladattól függően választunk negatív vagy 

pozitív generálóelemet. A megoldás első lépéseiben megengedett megoldást kell előállítani, majd a megengedett 

megoldásokon keresztül az optimális megoldást előállítani. A következő két példában ezt mutatjuk be. 

1. Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max célfüggvény mellett: 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

Mivel a feladat eredetileg csak kisebb-egyenlő feltételeket tartalmazott, valamint maximalizálandó a 

célfüggvény, további átalakítást nem végzünk. Az egyik egyenlőtlenség jobb oldala negatív. Az induló tábla 

nem tartalmaz megengedett megoldást, u2 sorából negatív generálóelemet választunk. A hányadosok: 1/-2, 

1/-1. A generálóelem a -2 , a kisebb abszolútértékű hányados dönt. 
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Az első táblázat megengedett megoldást tartalmaz. x1 = 30, x2 = 0, x3 = 0 . A célfüggvény értéke z = 30 . A 

feladat eredeti célfüggvénye is maximalizálandó. A megoldás ugyanakkor nem optimális. További 

bázistranszformációra van szükség. A z sorában található pozitív érték fölül, pozitív generálóelemet kell 

választani a "szűk keresztmetszet" elve alapján. A legnagyobb z érték 5/2 , a megfelelő generálóelem a 7/2 . 
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A 2. táblázatban megengedett megoldást találunk ( x1 =292/7, x2 =164/7, x3 = 0 ), a célfüggvény értéke z = 

620/7. 

A megoldás nem optimális. x2 ↔ u2 cserét hatjuk végre, a generálóelem 1/7. 
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A transzformációt követően a 3. táblázat optimális megoldást tartalmaz. x1 = 112, x2 = 0, x3 = 0 . A 

célfüggvény értéke z = 112 . 

 

 

2. Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → min célfüggvény mellett: 

x1+x2+x3≤ 16,   

2x1-x2+2 x3≤ -12   

-x1+2x2+-x3 → min 

A feladat csak kisebb-egyenlő feltételeket tartalmaz. A minimalizálandó célfüggvényt mínusz eggyel 

szorozzuk. Az egyik egyenlőtlenség jobb oldala negatív. 

 

Maximalizálandó célfügvény: 

 

A 3D grafikon szemlélteti, hogy az induló tábla nem tartalmaz megengedett megoldást. Első lépéseként 

megengedett megoldást kell előállítani. u2 sorában b negatív. u2 sorában csak egyetlen negatív érték található, 

a -1. 
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8. A módosított szimplex módszer 
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A lineáris programozási feladatok gyakorlati alkalmazási körében gyakran tapasztalhatjuk azoknak a 

körülményeknek a változékonyságát, amelyek a modellalkotás absztrakciós folyamatában a figyelembe vett 

ismeretlenek, feltételrendszer, vagy a célfüggvény megkonstruálásához vezettek. 

A rendszerint nagyméretű modellek teljes átalakítása az esetek túlnyomó többségében elfogadhatatlan 

költségekkel jár. A szimplex módszer mátrixalgebrai modelljének áttekintésével olyan lehetőségekre mutatunk 

rá, amelyek segítségével a szükséges számítástechnikai teljesítményt jelentősen csökkenthetjük, ha a lineáris 

programozási modellünk megváltoztatásának igénye felmerül. 

Határozzuk meg 

x1, x2, ..., xn változók értékekeit úgy, hogy maximalizálják a 

z = c1x1+c2x2+ ... +cnxn 

lineáris célfüggvényt, miközben eleget tesznek a 

a11x1+a12x2+ ... +a1nxn≤b1 

a21x1+a22x2+ ... +a2nxn≤b2 

... 

am1x1+am2x2+ ... +amnxn≤bm 

lineáris egyenlőtlenségrendszernek. Feltesszük, hogy nemnegatív megoldásokat fogadunk csak el, vagyis 

xi ≥ 0, i = 1, 2, ... , n 

Mátrix és vektor jelöléseket alkalmazva, ahol a mátrixokat és vektorokat aláhúzássall jelöljük, a következő 

formulákhoz jutunk: 

maximalizálandó z = cTx, 

feltéve, hogy Ax ≤ b, x ≥ 0, b ≥ 0, ahol 

 
 

0 xT   

u A b 

  cT 0 

Az induló táblázatban szereplő együttható mátrix (A) oszlopvektorait az egységvektorok bázisán értelmezzük. 

Az együttható mátrix (A) kibővítésével az induló táblázat vektorrendszere a következő módon írható le: 
 

0 xT uT   

  A E b 

  cT 0T 0 

A normálfeladat megoldása során a szimplex módszer egymást követő bázistranszformációk sorozatát 

alkalmazza. Minden transzformáció után változik a bázis, ezért a további táblázatokban az együttható mátrix, a 

b jobb oldali vektor, valamint a cT , a z célfüggvény együtthatóiból képzett sorvektor elemei is megváltoznak. 

Jelölje B1 az első bázistranszformációt követően előállt új bázist. Használjuk a következő további jelöléseket a 

megváltozott bázis particionálására: 
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Módosított normálfeladat, 

Módosított szimplex módszer 
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Ismeretes, hogy a bázistranszformációt a bázisvektorokból képzett mátrix inverzével történő szorzással 

elvégezhetjük. B1 inverze: 

 

Így az induló táblát követő első bázistranszfomáció az első táblázatot a következő formában eredményezi: 
 

1     

  D1
-1A D1

-1b 

  -dTD1
-1A+cT -dTD1

-1b 

A gyakorlati alkalmazhatóság érdekében a normálfeladat együttható mátrixát (A) Az E egységmátrixszal 

bővítjük, az induló tábla a következő formát ölti: 
 

0 xT uT   

u A E b 

  cT 0T   

A bővített induló táblán is elvégezve a bázistranszformáció mátrixának inverzével való szorzást kapjuk: 

 

A fenti számítás eredményéből vonhatjuk le azt a fontos következtetést, hogy amennyiben a normálfeladat 

együttható mátrixát kibővítjük az egységmátrixszal, akkor a feladat megoldása közben végrehajtott 

bázistranszformáció inverz mátrixa ( D1
-1) megjelenik a szimplex táblázatban. A normálfeladat optimális 

megoldását előállító, egymást követő bázistranszformációk az induló táblába foglalt E egységmátrixból rendre a 

D1
-1 , D2

-1 , D2
-1 inverz mátrixokat eredményezik. 

A fenti képletekben szereplő d1
T sorvektort a 0T null vektorból konstruálhatjuk. Tegyük fel, hogy ui-xj cserét 

végezzük el az első bázistranszformáció során. Ekkor 0T i. elemét cj -re cserélem, ahol cj a cT sorvektor j. eleme. 

A módosított szimplex módszer alkalmazása 

Megoldottuk n lépésben a lineáris programozás egy normálfeladatát, adott célfüggvény ( cT), kapacitásvektor (b) 

és feltételrendszer (A) mellett. A megoldás során előállítottuk az optimális bázismegoldáshoz tartozó Dn
-1 

mátrixot és a dn
T vektort. 

A megoldást követően megváltozhat a 

• kapacitásvektor (b) 

• célfüggvény ( cT ) 

• feltételrendszer (A) 

A megváltozott feladat megoldását Dn
-1 és dn

T segítségével költségtakarékosan állíthajuk elő. 

A módosított szimplex módszer alkalmazása és a kapcsolódó feladatok iránt érdeklődők számára az 

irodalomjegyzékben felsorolt forrásokat javasoljuk. 
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3. fejezet - Hiperbolikus progamozási 
feladat 

1. Bevezető 

A lineáris programozási feladat megoldására kidolgozott szimplex módszer alkalmas módosítások után 

felhasználható nemlineáris feladatok megoldására is. 

A hiperbolikus programozási feladat a célfüggvényben tér el a lineáris modelltől. A célfüggvény két lineáris 

függvény hányadosa. A hányados alakú célfüggvény gyakori, megtalálhatjuk közgazdasági alkalmazásokban. A 

gyakorlatban megfogalmazhatjuk a következőképpen: 

Határozzuk meg a vállalat termékösszetételét, ha ismert az egyes termékek darabonkénti előállítási költsége, 

valamint a darabonkénti nyeresége. Határozzuk meg azt a termelésszerkezetet, amely mellett az egy forint 

költségre jutó nyereség a legnagyobb! 

Határozzuk meg 

x1, x2, ..., xn értékeket úgy, hogy maximalizálják a 

 

célfüggvényt, minözben eleget tesznek a 

a11x1+a12x2+ ... +a1nxn≤b1 

a21x1+a22x2+ ... +a2nxn≤b2 

... 

am1x1+am2x2+ ... +amnxn≤bm 

ineáris egyenlőtlenségrendszernek. 

Mint a bevezető feladatunkban, ismét feltesszük, hogy nemnegatív megoldásokat fogadunk csak el, vagyis x1, x2, 

..., xn≥ 0. 

Mátrix és vektor jelöléseket alkalmazva, ahol a mátrixokat és vektorokat félkövér betűkkel jelöljük, a következő 

formulákhoz jutunk: 

maximalizálandó  

feltéve, hogy Ax ≤ b, x≥ 0, b ≥ 0, ahol 

 

Természetesen a megengedett megoldások halmazán a célfüggvény nevezője nem veheti fel a zérus értéket. 

 

Kimutatható ugyanakkor, ha a nevező a megengedett megoldások halmazán egyetlen x esetén sem nulla, akkor 

előjelet sem vált. A fejezet további részében feltételezzük, hogy a célfüggvény nevezője pozitív, amennyiben x 

eleme a megengedett megoldások halmazának. 
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A módszert, melyet Martos Béla dolgozott ki, normálfeladathoz tartozó feltételrendszerrel mutatjuk be, de 

megszorítás nélkül alkalmazható a módosított normál és az általános feladat feltételrendszere mellett is. 

2. Martos-módszer a hiperbolikus programozási 
feladat megoldására 

A módszer lényegét két részlet képezi. 

Az első tennivaló az, hogy a tört alakú célfüggvény számlálóját és nevezőjét a szimplex induló táblázat külön-

külön sorában elhelyezzük úgy, mint a feltételrendszer egyes egyenlőtlenségeit. Azért van erre szükség, hogy a 

bázis-transzformációban a célfüggvényben szereplő értékek is részt vegyenek, úgy, mint az együttható mátrix 

(A) elemei. 

A másik dolgunk az, hogy a szimplex táblázatok által szolgáltatott bázismegoldásokról eldöntsük, hogy a 

megoldás optimális-e? A bázismegoldás optimalitását a bázistranszformációnak alávetett célfüggvény-

számlálóból és -nevezőből képzett tT vektor elemeinek előjele alapján határozhatjuk meg. Képezzük tehát: 

 

vektort az indulótáblából, majd minden egyes báziscserét követően. 

A megoldás akkor optimális, ha tTvektor egyetlen eleme sem pozitív, vagyis tT ≤ 0T . 

Az optimalitás kritériumán túl arra is eszközt kaptunk, hogy melyik változót vonjuk be a bázisba. Az olvasó is 

ellenőrizheti, hogy akkor növekszik a célfüggvényünk értéke, ha olyan változót vonunk be a megoldásba, 

melyre a 

 

vektorban szereplő megfelelő érték pozitív. 

A hiperbolikus programozási feladat megoldásának fent részletezett módszerét egy példán keresztül mutatjuk 

be. 

3. Hiperbolikus programozási feladat megoldása a 
Martos módszer szerint 

Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max `célfüggvény mellett: 

Feltételrendszer: 

 

Célfügvény: 

 

A feladatot a következő induló táblában fogalmazzuk meg: 



 Hiperbolikus progamozási feladat  

 66  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Figyeljük meg c0 és d0 előjelhelyes értékét az induló táblában. tT elemeit a módszer fent ismertetett képlete 

szerint számítottuk. Az induló táblából leolvashatjuk az induló bázismegoldást: x1 = 0, x2 = 0. A megoldás nem 

optimális. A célfüggvényünk nevezője nemnegatív megoldás esetén pozitív, a módszerben szereplő feltétel 

szerint a megoldás akkor optimális, ha tTelemei negatívak. Az induló táblában megjelöltük a következő 

generálóelemet. A generálóelem kiválasztásának feltételei azonosak a normálfeladatban ismertetettekkel. A 

bázistranszformáció elvégzése után a következő táblázathoz jutunk: 

 

Az 1. táblázat b oszlopából leolvasható bázismegoldás: x1 = 0, x2 = 6 . 

A megoldás optimális. A célfüggvényünk nevezője nemnegatív megoldás esetén pozitív, a módszerben szereplő 

feltétel szerint a megoldás akkor optimális, ha tTelemei negatívak. Az optimális megoldáshoz tartozó 

célfüggvény értékét a táblázat jobb alsó eleme tartalmazza. x1=0, x2=6, z=25/7. 

4. A hiperbolikus programozási feladat grafikus 
megoldása 

Az előzőekben megoldott kétdimenziós feladat grafikus megoldását keressük. 

Feltételrendszer: 

 

Célfügvény: 

 

A grafikus megoldáshoz vezető első lépés a megengedett megoldások halmazának szemléltetése. 
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A korábbiaktól eltérően az ábráról hiányzik a célfüggvény. Emlékeztetünk arra, hogyan rajzoltuk meg a lineáris 

célfüggvény egyenesét. Tegyük fel, hogy a maximalizálandó célfüggvény: 

z = x1+2x2→max 

A célfüggvény értékét önkényesen megválasztva 

x1+2x2= K 

egy egyenes egyenletéhez jutunk, amit a megengedett megoldások halmazát tartalmazó koordinátarendszerben 

ábrázolhatunk. 

A hiperbolikus feladat lineáris tört alakú célfüggvényének ábrázolására hasonló utat választotunk. Önkényesen 

megválasztjuk a célfüggvény értékét. 

 

Írjuk át az egyenletünket a következő formába: 

 

K különböző értékeire egyenes sereget kapunk. Létezik egy olyan pont, nevezzük forgáspontnak, amely ponton 

minden egyenesünk kereszül megy, akárhogy is választjuk meg K értékét. Az egyenletünket bármely K értékre 

kielégíti az az x1, x2 számpár, amely megoldása az 

c1x1+c2x2-c0 = 0 

d1x1+d2x2-d0 = 0 egyenletrendszernek. 

A megoldást a következők szerint kapjuk: 

 

 

Az egyenesünk egyenletét a következő formába átírva az egyenes meredekségét határozhatjuk meg. 
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A meredekséget a következőképp számíthatjuk ki: 

 

ahol K ≠ c2/d2 

Láthatjuk, hogy az m meredekség függ a megválasztott K értékétől. Deriválással azt is megmutathatjuk, hogy a 

meredekség monoton függvénye K-nak. 

A hányados deriválási szabálya szerint elvégezve kapjuk: 

 

A fenti deriváltról megállapíthatjuk, hogy a K értékétől függetlenül az előjele csak a számlálótól függ, mivel a 

nevező pozitív, hiszen második hatványon szerepel. Ha a számláló negatív, a meredekség csökken, ha növeljük 

a K értékét, míg pozitív derivált esetén a meredekség növekszik. 

A fenti példára elvégezve a számításokat, a forgáspont koordinátáira kapjuk: 

 

 

Ha K = 1 , akkor 

 

Az egyenest a következő ábrán szemlélhetjük. 
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A forgáspont körül elforgatva az egyenesünket növekvő konstansok esetén ( K = -0.5, 0, 0.5, 2, 3, 5 ) a 

következő ábrasorozatot kapjuk: 

Figyeljük meg, hogy K növelésével a célfüggvényt reprezentáló egyenes meredeksége egyre növekszik. 

 

derivált számlálója jelen példában d1 c2 - d2 c1 = 11 ami pozitív és indokolja a meredekség növekedését. 
 

   

   

Emlékeztetünk arra, hogy a meredekség K konstanstól függő kifejezése a következő: 

 

ahol K ≠ c2/d2=4. Vegyük észre, hogy a meredekség előjele K = 3 és K = 5 között pozitívról negatívra változott, 

az m(K) függvény K = 4 -nél nem folytonos, nem megszüntethető szakadása van. 

5. Grafikus negoldáshoz ajánlott kétváltozós 
hiperbolikus programozási feladatok 

1. feladat 

 



 Hiperbolikus progamozási feladat  

 70  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Animáció indítása:  (Maple környezetben) 

2. feladat 
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Animáció indítása:  (Maple környezetben) 

3. feladat 

 

 

Animáció indítása:  (Maple környezetben) 

6. Hiperbolikus programozási feladat megoldása a 
Martos módszer szerint. (Négy ismeretlen) 

Legyen a megoldandó feladatunk (x≥0) és z → max célfüggvény mellett: 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfügvény: 
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A feladatot a következő induló táblában fogalmazzuk meg: 

 

Figyeljük meg c0 és d0 előjelhelyes értékét az induló táblában. tT elemeit a módszer fent ismertetett képlete 

szerint számítottuk. 

Az induló táblából leolvashatjuk az induló bázismegoldást: 

x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0. A megoldás nem optimális. A célfüggvényünk nevezője nemnegatív megoldás 

esetén pozitív, a módszerben szereplő feltétel szerint a megoldás akkor optimális, ha tT elemei negatívak. 

Az induló táblában megjelöltük a következő generáló-elemet. A generáló-elem kiválasztásának feltételei 

azonosak a normálfeladatban ismertetettekkel. Legyen pozitív, a "szűk keresztmetszet" alapján választjuk. A 

bázistranszformáció lépéseit a c, d sorokra is alkalmazzuk, a t sor értékét ezt követően, a módszerben ismertetett 

 

képlet alkalmazásával határozzuk meg. 

A bázistranszformáció elvégzése után a következő táblázathoz jutunk: 

 

Az 1. táblából leolvashatjuk a bázismegoldást: 

x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 12 . 
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A megoldás nem optimális. A célfüggvényünk nevezője nemnegatív megoldás esetén pozitív, a módszerben 

szereplő feltétel szerint a megoldás akkor optimális, ha tT elemei negatívak. Az 1. táblában a t sorában található 

11 felett megjelöltük a következő generálóelemet. 

 

A 2. táblából leolvashatjuk a bázismegoldást: 

x1 = 0, x2 = 1, x3 = 0, x4 = 12 

A megoldás optimális. A célfüggvényünk nevezője nemnegatív megoldás esetén pozitív, a módszerben szereplő 

feltétel szerint a megoldás akkor optimális, ha tT elemei negatívak. 

A táblázat jobb alsó eleme a célfüggvény kiszámítható értékét mutatja, amely az optimális érték. 

7. Interaktív felület a hiperbolikus programozási 
feladat gyakorlásához 

A fejezethez tartozó interaktív gyakorlófelület az előzetesen megadott feladatok kiválasztására, majd 

megoldására alkalmas. A gyakorló felület használatára az első fejezetben, a normálfeladat gyakorlására 

alkalmas modulnál leírtakat tekintsük iránymutatónak. 

Megjegyzés: 

Az interaktív gyakorló felület a Maple keretrendszeren keresztül érhető el. 
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4. fejezet - Parametrikus progamozás 

1. Bevezetés: a probléma megfogalmazása, általános 
definiálása 

A lineáris programozási feladatokban több paraméter található. Ezek az alábbiak: 

• a kapacitás vektor elemei - általában a rendelkezésre álló erőforrások korlátosságát jelentik, 

• az együttható mátrix elemei - általában az erőforrások termékenként felhasznált mennyisége 

• a célfüggvény együtthatók - legtöbb esetben az árat jelképezik. 

Ezek közül leginkább előforduló vizsgálati eset, a célfüggvény együtthatók változásának hatása a célfüggvény 

értékére, ami általában az ár változásának bevételünkre, hasznunkra gyakorolt hatását jelenti. 

Ezt hívják klasszikus parametrikus lineáris programozás problémának, ha a célfüggvény együtthatók csupán 

egyetlen (t-vel jelölt) paramétertől függnek és attól is csak lineárisan. 

 

A klasszikus parametrikus lineáris programozási probléma általános alakja: 

 

 

Vagy indexes alakban a célfüggvény: 

 

Megjegyezzük, hogy a parametrikus programozás a kapacitásvektor elemeinek változásának leírására is 

alkalmas - például az adott feladat duál feladatának felírásának technikával - de jelen anyagunkban ezen 

módszerek bemutatása nem célunk, vizsgálatainkat csak ezen klasszikus feladatra korlátozzuk, melynek 

módszere mintapéldákon történő megoldás bemutatási módszer lesz. 

2. A parametrikus programozási feladat optimális 
megoldásainak Szimplex módszer alapú 
meghatározási módszerének példán történő 
bemutatása: 1. példa feladat ("Egyoldalas" normál 
feladat) 

Az 1. fejezetben definiált klasszikus parametrikus programozási feladat optimális megoldása a különböző 

paraméter tartományokban, - melyeket karakterisztikus intervallumoknak hívunk - különböző x és u értékeket 

jelent, a célfüggvény pedig - minden karakterisztikus intervallumban más - függvénye "t"-nek. Ennek 

meghatározási módszerére lássunk néhány - a különböző eseteket bemutató - példát. 

2.1. Példa feladat 1. 

Egy makói hagymatermesztő a következő évi vetés tervezésekor az alábbiakat vette figyelembe: 
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Két fajtát tervez termelni, egy – csapadékra, öntözésre érzékenyebb nagyméretű, divatos, holland fajtát és az 

erre érzéketlenebb, kisebb hagyományos makói fajtát. 

Összesen 20 hektáron termel, melynek legfeljebb a felén akar külföldi fajtát termelni. Vetőmagra, egyéb 

anyagköltségre legfeljebb 120 e Ft-ot szán. A makói hagyma vetőmagja 1000Ft-ba kerül hektáronként, a holland 

viszont jóval drágább 4000 Ft/ha. A művelés hektáronkénti költségei viszont a magyar fajtánál magasabbak 

4000Ft/ha, míg a hollandnál csak 2 000 Ft/ha. Erre maximum 100 000 Ft-t szán a gazdálkodó. 

A várható haszon – a korábbi évek tapasztalata alapján - nagyban függ az időjárás csapadékosságától. Mivel a 

gazdálkodó öntöző rendszert épített ki a teljes területre, így számára a száraz időjárás hatására kialakuló 

alacsony termésátlagok okozta magas árak kedvezőek. Ezért – nagyon leegyszerűsítve - úgy találja, hogy a 

hektáronkénti haszna egyetlen – csapadékossági – paramétertől történő lineáris függéssel is leírható, az 

alábbiakban: 

[> z(t) = (100-t)*x1+(120-3*t)*x2: 

Ahol a paraméter a [0,20] tartományban mozoghat, vagyis a haszon a makói típuson 80 és 100 e Ft/ha a hollandi 

típuson pedig 60 és 120 e Ft/ha között mozoghat. Elemezzük a feladatot, a csapadékosság függvényében milyen 

megoszlásban kell bevetni a területet és ekkor milyen haszonra számíthat a vállalkozó, ha a t paramétert a [0 , 20 

] tartományba esőnek becsli! 

Mj: Adott évben a 3-6 hónapos időjárás előrejelzés alapján, (hogy csapadékos vagy száraz időszak következik-

e,) a vállalkozó akár megpróbálkozhat a jósolt csapadék mennyiségnek megfelelő vetésterületek választásával. 

De példánk inkább leíró jellegű a paraméter hatásának bemutatására, mintsem gyakorlati. 

2.1.1. A feladat lineáris programozási modellje: 

x1 - a "makói típusú" hagyma vetési területe [ ha ] 

x2 - a "holland típusú" hagyma vetési területe [ ha ] , ahol x1 , x2 nemnegatív 

 

 

mely Maple input ablakban is megjelenítésre kerül, hogy a számítási eljárások meghívására lehetőség legyen. 

 

 

Elemezzük először a feladat feltételi egyenlet részét a lineáris programozási feladat megszokott mátrixos 

felírásával illetve grafikus reprezentációjával a Maple segítségével: 

[> paramInput1(): 

[> induloTabla(); 

[> A := {x1+x2 ≤ 20, x2 ≤ 10, x1+4*x2 ≤ 120, 4*x1+2*x2 ≤ 100}: 
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[> with(plots): 

[> inequal({x1+x2 ≤ 20, x2 ≤ 10, x1+4*x2 ≤ 120, 4*x1+2*x2 ≤ 100}, x1 = 0 .. 30, x2 = 0 .. 30); 

 

Tekintsük t = 0 -t és a t = 20 -at, a várható határokat. Ekkor a célfüggvény konstans, melyet a Maple 

szimbolikus lehetőségével számítani is tudunk, és használható a Maple LP megoldó rutinja is: 

[> t := 0: 

[> ztartbal := (100-t)*x1+(120-3*t)*x2; 

[> t := 20: 

[> ztartjobb := (100-t)*x1+(120-3*t)*x2; 

 

 

[> with(Optimization): 

[> LPSolve(100*x1+120*x2, { x1+x2 ≤ 20, x2 ≤ 10, x1+4*x2 ≤ 120, 4*x1+2*x2 ≤ 100,x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}, maximize); 

 

[> LPSolve(80*x1+60*x2, {x1+x2 ≤ 20, x2 ≤ 10, x1+4*x2 ≤ 120, 4*x1+2*x2 ≤ 100,x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}, maximize); 
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Megállapíthatjuk, hogy adott "t"paraméter esetére - az eddig megismert módszerrel - mindig meg tudjuk 

határozni a feladat optimális megoldását (z-t és x-et). Azonban feladatunk nem ez, hanem általánosan 

meghatározni az optimális megoldást, a "t" paraméter függvényében. Nézzük most ezt: 

Mj: egyáltalán nem biztos, hogy a két célfüggvény értéket lineárisan összekötve kapjuk a célfüggvény "t"-től 

való függését, és azt pedig, hogy "hol ugrik át"a megoldás adott első megoldásból ( x1 - pontból) egy 

következőbe ( x2 - be ) az főleg nem tudható. (Ez kidolgozott példán majd látszik is.) 

2.1.2. A feladat induló táblája: 

Automatikusan az input ablakban megadott feladatra az input (paramInput1) és az induloTabla nevű eljárások 

meghívásával: 

[> paramInput1(): 

[> induloTabla(); 

A normál Szimplex módszer esetünkben alkalmas a probléma kezelésére – mivel normál (csupa kisebb 

egyenlős) lineáris programozási feladatunk van. Azonban mivel a célfüggvény sora paramétert is tartalmaz, így 

előfordulhat az az eset is, hogy a célfüggvény együtthatók már az első táblában mind nem pozitívak. 

Vizsgáljuk meg esetünkben létrejöhet-e a világnak olyan állapota amikor ez áll fenn! Ehhez a célfüggvény 

együtthatók egyszerre nem pozitív voltát kell feltételeznünk és az így adódó egyenlőtlenségeket egyszerre 

megoldanunk. 

 

Megoldása: 

 

Határozzuk meg most ezen nem pozitivitása tartományok közös részét. Rajzoljuk fel őket először: (A Maple, 

plot utasításának segítségével) 

[> with(plots); unassign('t'): 

[> plot([100-t, 120-3*t], t = 0 .. 130, linestyle = [dot, dash]); 
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Ezen az ábrán látható, hogy a második együttható 40 felett válik negatívvá, az első viszont csak 100 felett. 

Vagyis mindkettő együtt 100 felett negatív: 

 

Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a negativitási tartomány határát az első c1(t) = -100 + t együttható adja. 

Ezt nemcsak kézi számítással de a Maple - LinearMultivariateSystem({feltétel1,feltétel2},[változó]); - 

utasításával is meghatározhatjuk: 

Mj: Minden "t"-nek értéket adó utasítás után "t"-t ismét "változóvá kell tenni" az unassign('t') utasítással. 

[> with(SolveTools[Inequality]): 

[> unassign('t') 

[> st := LinearMultivariateSystem({100-t ≤ 0, 120-3*t ≤ 0}, [t]) 

 

Az első tábla optimális volta azt jelenti, hogy - az adott paraméter tartományban 100 ≤ t - a megoldás az x = 0 és 

z = 0 vagyis bármely tevékenység végzése esetén csak veszteséget termelnénk, vagyis legjobb ha semmit nem 

termelünk. 

Meghatároztuk tehát a 100 ≤ t esetén a megoldást, de számunkra nem ezek a "t" értékek, hanem a t ∈  [ 0 , 20] 

beliek az érdekesek. 

Mj: Általánosságban célunk lehet az összes lehetséges t paraméter érték mellett meghatározni a célfüggvény és 

az x értékét. Tegyük most ezt, mivel ebből részeredményként kiadódik a kívánt tartománybeli eredmény. 

Hogyan lépjünk tovább ebből a helyzetből? 

A 100 alatti paramétereknél a c1(t) együttható válik pozitívvá, (ez adta a tartomány határát) így - ha ilyen 

paraméterekre kívánjuk a megoldást meghatározni, e felett kell báziscsere elemet választani. ( Mj : Mivel 100 

alatti értékekre ez a pozitív. ( c2(t) továbbra is ( t = 40 -ig.) negatív.) 

Természetesen a legszűkebb keresztmetszet feletti választás szabályát most is be kell tartanunk. Ezért az (u1, x1) 

báziscserét jelentő 1-es számot választjuk. 

A báziscserét az előre megírt - már megismert - eljárással hajtjuk végre. 
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[> bazisChangeV(u1, x1); 

 

Így megkaptuk a 2. Szimplex táblát, melyre szintén előfordulhat, hogy minden célfüggvényegyüttható egyszerre 

nem pozitív. Ennek vizsgálata az egyenlőtlenségek megoldását jelenti: 

 

Ezt nemcsak az - előzőekben használt - Maple utasítással de - az ablakból automatikusan beolvasott feladatra - 

megírt eljárással is meghatározhatjuk, az alábbiakban: 

[> optTartNormal(); 

 

A kapott tartomány a 10 ≤ t ≤ 100. 

Ezen paraméter tartományban ez a tábla optimális. Ekkor a megoldás: 

 

Ennek azon határát amelyiknél ki akarunk lépni a második - c[2](t) - együttható adja, ezért e felett kell pivot 

elemet választanunk. Ez pedig az u[2], x[2] cserét jelentő 1-es. 

[> bazisChangeV(u2, x2); 

 

Megvizsgálva ismételten, hogy ezen tábla mikor optimális a következő egyenlőtlenségek közös tartományát kell 

meghatároznunk: 

[> optTartNormal(); 

 

Az optimalitási tartomány: [- ∞ , 10 ] Ahol a megoldás: xT = [10, 10] és z = 2200 - 40 t. 

2.1.3. Az eredmények táblázatos összefoglalása 

Fenti tartományokat ahol nemcsak csak az optimalitást jelentő pont változik meg hanem a célfüggvény 

meredeksége is, karakterisztikus pontoknak az általuk meghatározott intervallumokat, karakterisztikus 

intervallumoknak nevezzük, mivel ezekben a megoldás milyensége, karakterisztikája más és más. 
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Karakterisztikus intervallumok a 

≤ t ≤ b 
z(t) xoptimal 

- ∞ < t < 10 2200-40*t x1 := [10, 10] 

10 < t < 100 2000-20*t x2 := [20, 0] 

100 < t < ∞ 0 x3 := [0, 0] 

A karakterisztikus pontokban a feladatnak alternatív optimum megoldásai vannak az alábbi okból következően. 

Mivel azon pontban az egyik – éppen a karakterisztikus pontot szolgáltató – célfüggvény együttható nulla 

értéket vesz fel. A nulla felett báziscserét végre hajtva pedig éppen alternatív optimumként jelenik meg, azon 

megoldás, amely a karakterisztikus pont másik oldalán optimálisként. 
 

Karakterisztikus pontok z(t) xoptimal 

t = 10 2200-40*10 = 1800 [10, 10], [20, 0] 

t = 100 2000-20*100 = 0 [20, 0], [0, 0] 

A célfüggvényre vonatkozó eredményeinket pedig grafikonon szemléltethetjük: 

 

[> plot(z, t = -30 .. 150); 

 

Ezen grafikonon jól látható, hogy adott "t" paraméter értéknél mennyi lesz a célfüggvény értékünk a táblázatból 

pedig, hogy ezt milyen x esetén tudjuk elérni. 

(Mj: papíron történő megjelenítés esetén az x -eket a grafikon megfelelő tartományába szoktuk beírni, mint az 

az alábbi (képként idehozott) ábrán is látható. Hallgatóinktól dolgozataikban ezt szoktuk elvárni.) 

A célfüggvény grafikonjára a Maple rajzolási lehetőségével a függvények képleteit és az optimális pontok 

értékeit is elhelyezhetjük. 

[> plot(z, t = -30 .. 150); 



 Parametrikus progamozás  

 82  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Másfajta (új, az irodalomban a szerző által meg nem talált) megjelenítést jelent ha a megengedhető megoldások 

tartományán rajzoljuk be az optimalitást jelentő x pontokat és a célfüggvény egyeneseit a karakterisztikus 

pontok beli "t" értékekre, illetve mínusz és plusz ∞ -re. 

A megengedhető megoldások tartománya rajta rendre az optimális megoldásokat jelentő x pontokkal: 

[> tartomány := inequal({0 <= x1, 0 <= x2, x2 <= 10, x1+x2 <= 20, x1+4*x2 <= 120, 4*x1+2*x2<= 100}, x1 = -10 .. 

30, x2 = -10 .. 35): 

[> pont1 := pointplot(<10, 10>, symbol = solidcircle, symbolsize = 25, color = "DarkRed"): 

[> pont2 := pointplot(<20, 0>, symbol = solidcircle, symbolsize = 25, color = "red"): 

[> pont3 := pointplot(<0, 0>, symbol = solidcircle, symbolsize = 25, color = "Salmon"); 

[> display(tartomány, pont1, pont2, pont3): 
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Az egyenesek felrajzolásához viszont ki kell számítanunk az optimális pontokon átmenő célfüggvények 

egyenleteit. 

Egy adott xi0 = [xi01, xi02] ponton átmenő implicit módon megadott egyenes általános egyenlete: 

 

Pontjaink rendre:    

3. Elméleti rész, Kidolgozott példa feladatok 

3.1. Példafeladat 2. (3 dimenziós normál feladat vizualizációval) 

Adjuk meg az alábbi háromváltozós feladatot input ablakban is a további számítások eljárás hívásokkal történő 

megoldása céljából: 

 x1 + x2 + x3 ≤ 10,  

2 x1 + 5 x2 - x3 ≤ 12, 

3 x1 + x2 + 3 x3 ≤ 12,  

x1 - 2 x2 + 4 x3 ≤ 24 

------------------------------------ 

(2 - t) x1 + (-1 + t) x2 + (6 + t) x3 = max 

 

 

[> unassign('t'); 

[> paramInput2(); 

[> induloTabla(); 

[> resultInitialization(); 

 

Vizsgáljuk máris az induló tábla mikor lehet optimális, most már csak a rendelkezésünkre álló Maple eljárás 

segítségével: 

[> optTartNormal(); 
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Sosem mivel az egyenlőtlenségeknek nincs közös része! 

Hogyan lépjünk tovább akkor...? 

Ez esetben bármely együttható felett választhatunk báziscsere elemet, választásunk csak a tartomány 

lefedésének sorrendiségét (melyik tartománnyal kezdünk) befolyásolja, az eredményt nem. 

Válasszunk először a harmadik célfüggvény együttható felett. 

[> bazisChangeV(u3, x3); 

 

Ennek optimalitási tartománya már nem látható olyan könnyen - de eljárásunkkal számítható: 

[> optTartNormal(); 

 

Ebben a tartományban az optimális megoldás: (most már egy eljárás eredmMentKiir() meghívásával "olvassuk 

le", illetve el is mentjük, tároljuk.) 

[> unassign('t'); 

[> eredmMentKiir(); 

 

Az optimális megoldás a [-2, 9/2] [ 2] intervallumban: xT = [0, 0, 4] és z (t) = 24 + 4 t 

A megengedhető megoldások tartományának - háromdimenziós - ábrázolása a célfüggvény síkokkal, a 

karakterisztikus intervallum két határpontjában: 

t = -2 -nél: 

[> t := -2; abra3d(); 
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t = 9/2 -nél: 

[> t := 9/2; abra3d(); 

 

Maple rendszerben lehetséges a két pont közti animáció: (melyre 3d-ben is lehetőség van) : 

Ezt már egy eljárás végzi, így a nyomok száma csak abban állítható. 

[> An1 := CharrangeAnim(-2, 9/2); 

[> CharrangeAnim(-2, 9/2); 
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Mj: A "t" paraméter ismételten változóvá alakítását a fenti animációs eljárás megtette. 

A következő báziscserét a karakterisztikus intervallum alsó határát jelentő t=-2 -es pontot adó első célfüggvény 

együttható felett végezzük. 

[> unassign('t'); 

[> bazisChangeV(x3, x1); 

 

Ennek a táblának az optimalitás vizsgálata: 

[> optTartNormal(); 

 

Vagyis mínusz végtelentől le tudtuk fedni a tartományt, [-∞, -2] ahol a megoldás: 

[> eredmMentKiir(); 

 

Az animáció a [ - ∞,-2 ] tartományban: 
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Mj: Ha végtelennek nagyon nagy számot adunk meg, akkor a nyomok közül egy kivételével a többi "vonal" 

(vagyis sík) vastagságon belül esik. Ezért adunk meg kis kezdő értéket az animációnak. 

[> An2 := CharrangeAnim(-20, -2); 

[> CharrangeAnim(-20, -2); 

 

Külön ábrázolva a t = - ∞ síkot. 

Mj: A végtelennél sajnos ilyenkor sem alkalmazható a szimbolikus ( ∞ ) megadás, ezért egy elegendően nagy 

számot használunk. 

[> t := -2000000000; abra3d(); 

 

Mj: Megeshet, hogy a célfüggvény síkja csak az ábra nézőpontjának változtatásával látható jobban. Ez az 

egérrel történő mozgatással, forgatással lehetséges (Maple rendszerben). 
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Most azonban vissza kell lépnünk az előző tartományba, mivel onnan tudunk továbblépni annak felső határán t 

=9/2 történő kilépéssel. Ehhez először "visszakell cserélnünk" az x3, x1 változókat. (Így kapjuk vissza a 1. táblát, 

ugyan 3. sorszámmal - a bal felső sarokban.) 

[> unassign('t'); bazisChangeV(x1, x3); 

 

Most tudunk a t =9/2-edet adó második célfüggvény együttható felett báziscsere elemet választani és az (u2, x2) 

cserét végrehajtani. 

Mj.: Ellenőrizhetjük is, hogy ezen tábla ténylegesen a [-2, 9/2] intervallumban optimális: 

[> optTartNormal(); 

 

[> bazisChangeV(u2, x2); 

 

Ennek optimalitás vizsgálata: 

[> optTartNormal(); 

 

Sikerült - egy lépésben - lefedni a teljes plusz végtelenig menő tartományt. 

Itt a megoldás: 

[> eredmMentKiir(); 
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A célfüggvény megjelenítése a t = + ∞ pontban: 

[> t := 20000000000000; abra3d(); 

 

Az animáció pedig: 

[> An3 := CharrangeAnim(9/2, 20); 

[> CharrangeAnim(9/2, 20); 

 

Az eredmény klasszikus reprezentációjának elkészítéséhez egyik technikája ha idemásoljuk a részeredményeket 

és az alapján töltjük ki a táblázatot majd készítjük el a grafikont. 
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["Karakterisztikus intervallum : ", -∞, -2, " x Optimális : ", x1 = 4, x2 = 0, x3 = 0, "celfugveny : ", 8 - 4 t] 

["Karakterisztikus intervallum : ", -2, 9/2, " x Optimális : ", x1 = 0, x2 = 0, x3 = 4, "celfugveny : ", 24 + 4 t] ] 

["Karakterisztikus intervallum : ", 9/2, ∞, " x Optimális : ", x1 = 0, x2 = 3, x3 = 3, "celfugveny : ", 15 + 6 t] 

Ugyanezt teszi meg az osszeredmKiir() eljárás is (ugyan nem olyan szép külalakkal és nem a tartományok 

illeszkedési hanem természetes módon a végrehajtási az eltárolási sorrendben ) de azzal a többlettel, hogy a a 

z(t) függvény felrajzolását is elősegíti. > 
 

Karakterisztikus 

intervallum 
z(t) xoptimális 

-∞ ≤ t and t <= -2 8-4t [4, 0, 0] 

-2 ≤ t and t ≤ 9/2 24+4t [0, 0, 4] 

4.5 ≤ t and t ≤ ∞ 15+6t [0, 3, 3] 

Grafikonon: 

Ennek Maple programja: 

[> unassign('t'); 

T1 := piecewise((hatar[1, 1] < t and t < hatar[1, 2]), celfvtartomanyban[1], hatar[2, 1] < t and t < hatar[2, 2], 

celfvtartomanyban[2], hatar[3, 1] < t and t < hatar[3, 2], celfvtartomanyban[3]); 

[> tmin := -10; tmax := 12; ztmin := 0; ztmax := 70; 

[> plot(T1, t = -8 .. 8, view = [1.1*tmin .. 1.2*tmax, 1.1*ztmin .. 1.2*ztmax], thickness = 5, colour = "Blue", 

labels = [t, z(t)], numpoints = 1000); 

 

 

Új típusú animált megjelenítés pedig a teljes paraméter tartományra: (csak Maple rendszerben) 

[> Seqanim(); 
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Összefoglalva: 

Ezen feladat - az előzőekhez képest új - tanulságai: 

Vagyis mínusz végtelentől le tudtuk fedni a tartományt, [-∞, -2] ahol a megoldás: 

[> eredmMentKiir(); 

Célfüggvényben parametrikus lineáris programozási normál feladatok megoldáskor előfordulhat, hogy az első 

tábla sosem optimális. Ekkor az első báziscsere elem választásunk csak a tartomány lefedésének kezdő 

intervallumát határozza meg. A második - már valamely tartományban optimális - tábla optimalitási tartománya 

ha véges, akkor egyik szélső karakterisztikus pontját adó célfüggvény felett választva pivot elemet lefedhetjük 

(esetünkben egy, általános esetben több lépésben - az induló tartomány alatti részt. Majd visszatérve az első 

optimális tartománnyal rendelkező táblához annak felső karakterisztikus pontját adó célfüggvényegyüttható 

felett (megengedhető) báziscserét végrehajtva fedhetjük le a felső tartományokat. 

Mj: Természetesen kezdhetjük a feledést a felső karakterisztikus ponttal is. 

Eredményeink klasszikus [ t , z(t) ] vizualizációja független a dimenziótól. Ezen grafikonon bármilyen 

dimenziós x értékek megjeleníthetőek. (Csak nem a Maple segítségével sajnos.) 

Az első tábla sosem optimális esetben nincs olyan tartomány ahol a z = 0 , x = 0 lenne a megoldás, vagyis ekkor 

sosem legjobb megoldás a "nem termelünk semmit "! 

Új típusú vizualizációnk - a megengedhető megoldások tartománya és e felett a célfüggvények síkjainak animált 

megjelenítése - két és három dimenzióban is lehetséges és látványos. Eljárásunk más, input ablakban a beolvasó 

eljárás segítségével megadott feladatra is alkalmazható. Képes a tartományt megjeleníteni előre megadott "t" 

paraméter értékhez tartozó célfüggvény síkkal együtt, valamint animációt készíteni adott t tartományra. Erre a 

parametrikus interaktív nevű Maple file jobban alkalmas, nemcsak ezen utasítások, de valódi interaktív 

(nyomógombos) technikával is. 

Vigyázat! Karakterisztikus intervallumokon átívelő egyetlen animáció nem készíthető, mert azokban az 

optimális pont különböző! (Vagyis minden animáció csak karakterisztikus ponttól karakterisztikus pontig 

tarthat. A Maple elkészti a hibás animációt is de annak nincs valós jelentése.) 

Ezen külön animációk azonban (az Insequence = true opció megadásával ) egymás után fűzhetőek. 

3.2. Példafeladat 3. (Módosított normál feladat) 
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Adjuk meg az alábbi - módosított normál - parametrikus programozási feladat optimális megoldását a paraméter 

függvényében a t ∈  [-100, 100] - as tartományban. 

Ha x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 

2 x1 + x2 + 2 x3 = 30, 

3 x1 + 4 x2 ≤ 15,  

4 x1 - 3 x3 ≤ 45,  

3 x2 + x3 ≤ 60 

-------------------------------------- 

(t - 8) x1 + (6 - t) x2 + (t + 2) x3 

A feladatot ismételten duplán adjuk meg. Egyrészt a szöveges részben, másrészt - az eljárások használhatósága, 

és az esetleges olvasói módosítás lehetősége miatt - Maple inputként is. (MathContainer) 

 

 

Beolvasva az input tartományt, és elkészítve az induló táblát: 

[> paramInput3mod(); induloTabla(); 

 

Módosított normál feladat lévén először az egyenlőséget jelentő sort kell kielégítenünk, "felvinnünk", - rá 

lépnünk az ezt a feltételt jelentő síkra. Ehhez például az (u1,x3 ) báziscserét kell végrehajtanunk. (Lehetne mást is 

de ezt választottuk.) Mivel az első sor épppen egyenlőséges ezt a szokásoknak megfelelően um1 -el jelöltük. 

[> bazisChangeV(um1, x3); 
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Az optimalitási tartományt vizsgálva az egyenlőséges feltétel oszlopát - a sima LP feladatban is - törölni 

szoktuk, vagyis azt nem kell vizsgálnunk. A módosított normál feladatra vonatkozó optTartModNormal eljárást 

kell hívnunk, mely az egyenlőséges sorból keletkezett oszlopot figyelmen kívül hagyja : 

Mj: Itt a - módosított normál LP feladatoknál megismert, megszokott - sor törlés eljárás nem működik, nem 

használható. 

[> optTartModNormal(); 

 

Plusz végtelenig terjedő tartományt kaptunk ahol a megoldás: 

[> eredmMentKiir(); 

 

A karakterisztikus intervallum határát a második célfüggvényegyüttható adta, ezért e felett kell báziscsere 

elemet választani és az u2, x2 báziscserét végrehajtani. 

[> bazisChangeV(u2, x2); 

 

Ismételten az optimalitási tartományt vizsgálva: 

[> optTartModNormal(); 

 

Máris iskerült lefednünk teljes mínusz végtelentől végtelenig terjedő tartományt! Ekkor a megoldás: 

[> eredmMentKiir(); 

 

Az automatikus rajzolónkkal grafikonon is megjeleníthetjük a teljes megoldást: 

[> osszcelfvRajzol3(-200, 200); 
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Összefoglalva: Módosított normál klasszikus parametrikus feladat esetén az indulótáblában az egyenlőséges 

sorokat a beolvasónk umi - vel jelöli - ahol az i index az egyenlőséges sor sorszámát jelenti. 

A kétfázisú Szimplex módszert alkalmazva először az egyenlőséges soroknak megfelelő feltételeket kell 

kielégíteni, "felvinni". Ezen oszlopokat a kézi számításban töröltük is, itt azonban meg kell tartani. Az 

optTartModNormal() eljárás így tudja a táblák optimalitását megvizsgálni. Ez eredmények leolvasása elmentése 

itt is az eredmMentKiir() eljárással történik, az összes eredmény (végrehajtás sorrendjében történő) kiíratása 

pedig az osszeredmKiir() eljárással. A célfüggvény grafikonja pedig ("t" függvényében) az osszcelfvRajzol3(-

200, 200) rljárással jeleníthető meg automatikusan. 

A kétfázisú módszer első fázásának befejezése után a normál feladatnál megismertek a mérvadóak. Mj: 

Módosított normál feladatnál az első megoldás nem a z = 0 , x = 0 mivel már zajlott báziscsere. 

3.3. Példafeladat 4. (Általános típusú feladat) 

Adjuk meg az alábbi általános típusú parametrikus lineáris programozási feladat optimális megoldását a 

paraméter függvényében a t ∈  [-∞, ∞] tartományban. Ha x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 

x1 + x2 ≤ 9,  

x2 ≤ 5, x1 ≤ 6,  

-x1 + x2 ≤ 2,  

x1 - 2 x2 ≤ 4,  

x1 + x2 - v[6] = 1 

------------------------------- 

(2 + 3 t) x1 + (t - 4) x2 = max 

A feladatot itt is duplán adjuk meg, de az input ablakokban (MathContainerConstr4, MathContainerGoal4) már 

módosított normál feladatra visszavezetett alakban, mivel csak arra alkalmazható a - módosított - Szimplex 

módszer. 
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Beolvasva a feladatot és elkészítve az induló táblát: 

[> paramInput4mod(); 

[> induloTabla(); 

 

Az egyenlőséges sor kielégítésével kell kezdenünk a számítást, az um6, x1 cserével. 

[> bazisChangeV(um6, x1); 

 

Ezen tábla optimalitását már vizsgálhatjuk, mert máris eljutottunk a kétfázisú Szimplex módszer első fázisának 

végére. 

[> optTartModNormal(); 

 

Ebben a tartományban a megoldás: 

[> eredmMentKiir(); 
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A tartomány bal (-3 - as) határát a második célfüggvény együttható adta c2(t) mely - ugyan nem a második 

oszlopban szerepel, mivel a Maple a betűrend miatt a "v" segédváltozót teszi előre. (Az x2 változó alatti 

célfüggvény együttható a c2(t) .) Ebben az oszlopban a legszűkebb keresztmetszet követelménynek megfelelő 

báziscserét az x1, x2 csere jelenti. 

[> bazisChangeV(x1, x2); 

 

Vizsgáljuk ezen tábla optimalitását: 

[> optTartModNormal(); 

 

Ebben a tartományban az optimális megoldás: 

[> eredmMentKiir(); 

 

Ezzel a bal oldali részt teljesen le is fedtük. Lépjünk vissza a véges karakterisztikus intervallumot adó tábláig, 

melyet az eddig elvégzett cserék (szerencsére csak egy) "visszacserélésével" kaphatunk vissza. 

[> bazisChangeV(x2, x1); 

 

Ebből a táblából most a másik irányba kell kilépnünk, mely az u5, v6 cserével valósul meg. (Az um6 oszlopbeli (-

2-3t) együttható ugye nem vesz részt a vizsgálatban.) 

[> bazisChangeV(u5, v6); 
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Vizsgálva ezen tábla optimalitását: 

[> optTartModNormal(); 

 

Ebben a tartományban a megoldás: 

[> eredmMentKiir(); 

 

Innen a (7t) oszlopában lévő u3 sorában álló 2-essel mint pivot elemmel léphetünk tovább az u3, x2 cserével. 

[> bazisChangeV(u3, x2); 

 

Vizsgálva ezen tábla optimalitását: 

[> optTartModNormal(); 

 

Ebben az intervallumban a megoldás: 
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[> eredmMentKiir(); 

 

Innen a az u2, u5 cserével léphetünk tovább. 

[> bazisChangeV(u2, u5); 

 

Vizsgálva ezen tábla optimalitását: 

[> optTartModNormal(); 

 

Ebben az intervallumban a megoldás: 

[> eredmMentKiir(); 

 

Ezen táblával elérkeztünk a jobboldali tartomány széléhez. (Végre.) 

Eredményeinket Maple segédeljárásunkkal megjelenítve: 

[> osszeredmKiir(); 

Táblázatban összefoglalva: 
 

Karakterisztikus 

intervallumok a ≤ t and t 

≤ b; 

z(t) xoptimal, v6 

-∞ < t and t < -3 t-4 [0, 1] v6 = 0 

-3 < t and t < -2/3 2+3t [1, 0] v6 = 0 

-2/3 < t and t < 0 8 + 12 t [4, 0] v6 = 3 

0 < t and t < 4 8+19t [6, 1] v6 = 6 

4 < t and t < ∞ -8+23t [6, 5] v6 = 10 

[> osszcelfvRajzol(-10, 100); 
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Összefoglalva: 

Általános típusú klasszikus parametrikus feladat esetén az indulótáblát módosított normál feladatra 

visszavezetett formában kell eljárásuknak megadni. 

Ez után a módosított normál feladatnál írottak az érvényesek a feladat megoldásra. 

4. Összefoglalás 

Ezen fejezetben a (klasszikus) célfüggvényben egyetlen lineáris paraméterrel rendelkező feladatok Szimplex 

módszer alapú kezelési módszerét mutattuk be. A normál és módosított normál LP feladatok kezelésén alapulva 

először el kell érnünk, hogy lehetésges bázis megoldásról induljon a visgálat. Ez normál feladat esetén adott, 

míg módosított normál vagy általános feladat esetén - a tanultaknak megfelelően - ezt először el kell érnünk. 

(Lásd ott, illetve az itteni példákban részletesebben.) Amennyiben sikerült akkor minden esetben azt kell 

vizsgálnunk, hogy létezik-e olyan ("t") paraméter tartomány, amelyben az adott, aktuális tábla optimális. Ha 

igen akkor leolvassuk a megoldást, mely ezen intervallumban optimális. Majd kilépünk a tartomány 

(valamelyik) szélén és ismételten ezt tesszük. 

Szerepeljenek itt a lehetséges típusok: 

4.1. A parametrikus programozási feladatok számítási típusainak 
összefoglalása 

4.1.1. Normál típusú parametrikus programozási feladat: 

a. Első tábla is lehet optimális 

1. "Egyoldalas" 

a. "baloldali tartomány lefedésével" indul a számítás ( -∞ -től) 

b. "jobboldali tartomány lefedésével" indul a számítás ( +∞ -től) 

2. "Kétoldalas" 

Kiléphetünk ekkor "lefelé", vagyis mínusz végetlenig - vagy a megkívánt alsó határig fedjük le a 

paraméter tartományt Ha szükséges a bázis cserék visszacserélésével vagy ismételt beolvasással lépünk ki 

az első korlátos tartomány felső határpontján. vagy kiléphetünk először "felfelé", vagyis mínusz 
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végtelenig - vagy a megkívánt alsó határig fedjük le a paraméter tartományt Ha szükséges a bázis cserék 

visszacserélésével vagy ismételt beolvasással lépünk ki az első korlátos tartomány felső határpontján. 

b. Első tábla nem lehet optimális mert 

1. Pozitív konstans együttható szerepel a célfüggvény sorban 

E felett (vagy ezek felett, ha több van) báziscserét hajtunk végre és akkor már az a.1.) vagy a.2.) típusnak 

megfelelő optimalitási tartománnyal is rendelkező táblából 

2. A tartományoknak nincs közös része 

Ekkor "szabadon választhatunk egy célfüggvényegyütthatót, mely felett báziscserét hatunk végre és a a.) 

esetek valamelyikét fogjuk kapni. A választás csak a tartományok lefedésének sorrendjét jelöli ki, az 

eredményt nem befolyásolja. 

4.1.2. Módosított normál típusú parametrikus programozási feladat: 

Az első tábla sosem lehet optimális, mivel először az egyenlőséges feltételek kielégítése céljából báziscserét kell 

végrehajtani. Az első - a kétfázisú Szimplex módszer első fázisának végén kapott - optimalitás szempontjából 

vizsgálható tartomány a fentiekben részletezett a.1.) és a.2.) típusú lehet. 

Ezek után a normál típusnál mondottak a további számításra. 

4.1.3. Általános típusú parametrikus programozási feladat: 

Segéd változó bevezetésével módosított normál típusúvá alakítható, melyre a fenti módosított normál 

feladatokra vonatkozó állítások igazak. 

4.1.4. Specialitások: 

a. Olyan feladat melynél van olyan karakterisztikus intervallum ahol a feladat nem rendelkezik optimális 

megoldással (nincs kidolgozott példa) 

b. Olyan feladat melynél van olyan karakterisztikus intervallum ahol a feladat alternatív optimum megoldással 

rendelkezik (nincs kidolgozott példa) 

c. Olyan feladat melynél van olyan karakterisztikus pont ahol a feladatnak – több mint kettő - alternatív 

optimuma van. (7. kidolgozott példa) 

5. Feladatbank: Gyakorló feladatok 

1. Adja meg az alábbi parametrikus feladat optimális megoldását a paraméter [ 0 , 10 ] tartományában, ahol x1 , 

x2 , x3, x4 nemnegatívak! 

x1 + 2 x2 - x3 ≤ 8 

x2 + x3 ≤ 12 

x1 - x2 + 4 x3 + x4 ≤ 20 

------------------------------------- 

x1+ (2 t) x2+(t-1 ) x3+  t x4  =  max 

2. Adja meg az alábbi parametrikus feladat optimális megoldását a paraméter [ -60 , 50 ] tartományában, ahol x1 

, x2 , nemnegatívak! 

4 x1 + 6 x2 ≤ 6                                      

-2 x1 + 14 x3 ≤ 200                                     

x1 + 4 x2 ≤ 120                                     

4 x1 + 2 x2 ≤ 100                               

--------------------------- 

 (100- t ) x1+ ( 120 - 3 t) x2  =  max 
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3. Adja meg az alábbi parametrikus programozási feladat megoldását (a célfüggvény változását grafikonon a 

paraméter függvényében) az alábbi információk alapján, a paraméter -3-tól 1-ig terjedő tartományában, ahol 

x1 , x2 nemnegatívak! 

x1 + x2 ≤ 20                                       

x2 ≤ 10                                     

x1 + 4 x2 ≤ 120                                     

4 x1 + 2 x2 ≤ 100                               

------------------------- 

(100- t ) x1+ ( 120 - 3 t) x2  =  max 

4. Adja meg az alábbi paraméteres programozási feladat optimális megoldásait a paraméter [ -5 , 10 ] illetve [ -

100 , 100 ] intervallumaiban, ahol x1 , x2 , x3 nemnegatívak! 

2 x1 + 2 x2 ≤ 6 

-x1 + 4 x3 ≤ 20 

x2 + 2 x3 ≤ 10 

---------------------- 

(2+4 t) x1-2x2+(2 t)x3 = max 

5. Adja meg az alábbi paraméteres programozási feladat optimális megoldásait, ahol x1 , x2 , x3 nemnegatívak! 

x1 + 5 x3 ≤ 10 

-x1 + 2 x3 ≤ 4 

---------------------------------- 

(4+ t) x1+2x2+(1+0.5 t)x3 = max 

6. Adja meg az alábbi parametrikus programozási feladat optimális megoldásait a paraméter [ 0, +10 ] - ig 

terjedő tartományában, ahol x1 , x2 , x3, x4 nemnegatívak! 

x1 + 5 x3 + x4 ≤ 10 

x1 + 2 x2 + 2 x4  ≤ 22 

---------------------------------        

(4-t) x1+ 2  x2+0,5 x3+ (8- t) x4  =  max 

7. Adja meg az alábbi paraméteres programozási feladat optimális megoldásait a paraméter [ 0, +10 ] - ig 

terjedő tartományában, ahol x1 , x2 nemnegatívak! 

x1 + x2 ≤ 8 

x1 + 2 x2 ≤ 13 

------------------------- 

(4+ t) x1+(2+2 t)x2 = max 

8. Adja meg az alábbi paraméteres programozási feladat optimális megoldásait a paraméter [ 0, +10 ] - ig 

terjedő tartományában, ahol x1 , x2 nemnegatívak! 

 x1 - x2 ≤ 8 

x1 + x2 ≤ 4 

---------------------- 

(2- t) x1+( t-1)x2 = max 

9. Adja meg az alábbi paraméteres programozási feladat optimális megoldásait a paraméter [-10, +10 ] - ig 

terjedő tartományában, ahol x1 , x2 , x3 nemnegatívak! 

2 x1 + 2 x2 ≤ 16 

-2 x1 + 4 x3 ≤ 26 

x2 + 2 x3 ≤ 36 

------------------------- 

(2+4 t) x1-(2-t)x2+(2 t)x3 = max 

10. Adja meg az alábbi paraméteres programozási feladat optimális megoldásait a paraméter [ -10, 50 ] - ig 

terjedő tartományában, ahol x1 , x2 , x3 nemnegatívak! 
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2 x1 - 2 x2 + x3 ≤ 24 

x1 + x2 ≤ 40  

x1 + 2 x3 ≤ 20 

----------------------- 

(1-3 t) x1-(2-2 t)x2+(3- t)x3 = max 

11. Adja meg az alábbi parametrikus optimalizálási feladat optimális megoldását a paraméter [ 0 , 60 ] 

tartományában, ahol x1 , x2 , x3, x4 nemnegatívak! 

3 x1 +  x2 -2x3 ≤ 40 

5 x1  -2 x2 +  8x3+x4 ≤  80 

--------------------------------------------   

(4-t) x1+ 2  x2+0,5 x3+ (8- t) x4  =  max 

 

12. Adja meg az alábbi parametrikus optimalizálási feladat optimális megoldását a paraméter [ -10 , 10 ] 

tartományában, ahol x1 , x2 nemnegatívak! 

6 x1 + 12 x2 ≤ 96 

x1 ≤ 12 

x1 - 2 x2 ≤ 8  

-x1 + 2 x2 ≤ 16 

--------------------------- 

(7- t) x1+(2+ t)x2 = max 

13. Adja meg az alábbi parametrikus optimalizálási feladat optimális megoldását a paraméter [ 0 , 20 ] 

tartományában, ahol x1, x2, x3, x4 nemnegatívak! 

3 x1 +  x2 -2x3 ≤ 40 

5 x1 -2 x2 +  8x3+x4 ≤  80 

z = (5-t) x1+ 3 x2+(t-10)x3-(2 t) x4  =  max 

14. Adja meg az alábbi paraméteres programozási feladat optimális megoldásait a paraméter [ 0, 10 ] - ig 

terjedő tartományában, ahol x1, x2, x3 nemnegatívak! 

x1 + 3 x3 ≤ 9 

-4 x1 + 4 x2 + 2 x3 ≤ 12 

x2 + 2 x3 = 36 

---------------------------------- 

(1- t) x1+2x2+(6-2 t)x3=max 

15. Adja meg az alábbi parametrikus optimalizálási feladat optimális megoldását a paraméter [ -1 , 1 ] 

tartományában, ahol x1, x2, x3, x4 nemnegatívak! 

x1 +  x3 - x4 ≤ 10 

2 x2 -  x3+2 x4 ≤  30 

----------------------------------------  

(-6-t) x1+2 x2+(t-1)x3+(4 t) x4  =  max 

16. Adja meg az alábbi paraméteres programozási feladat optimális megoldásait a paraméter [ -1 , 1 000 ] 

tartományában, ahol x1, x2 nemnegatívak! 

x1 + 6 x2 ≤ 24 

-2 x1 + 4 x2 ≤ 10 

--------------------------- 

(1+ t) x1+(-4-2 t)x2 = max 

17. Adja meg az alábbi paraméteres programozási feladat optimális megoldásait a paraméter [ -5 , 5 ] 

tartományában, ahol x1, x2 nemnegatívak! 

x1 ≤ 4 

x1 + 2 x2 ≤ 8 
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-------------------------- 

(-1-4 t) x1+(2-2 t)x2 = max 

18. Adja meg az alábbi paraméteres programozási feladat optimális megoldásait a paraméter [ 1, 5 ] - ig 

terjedő tartományában, ahol x1, x2, x3 nemnegatívak! 

2 x1 + x3 = 12 

-2 x2 + 4 x3 ≤ 40 

x1 + 2 x2 ≤ 20 

------------------------ 

(4+2 t) x1-(3+t)x2+(2+4 t)x3 = max 

19. Adja meg az alábbi paraméteres programozási feladat optimális megoldásait a [ - ∞ , + ∞ ] 

tartományban, ahol x1, x2, x3 nemnegatívak! 

2x1 + 3 x3 ≥ 6 

-2 x2 + 4 x3 ≤ 40 

x1 + 2 x2 ≤ 20 

----------------------- 

(4+2 t) x1-(3+3 t)x2+(2+2 t)x3 = max 

 

20. Adja meg az alábbi parametrikus programozási feladat optimális megoldását a paraméter 1-től 10-ig 

terjedő tartományában, ahol x1, x2 nemnegatívak! 

2 x1 + 8 x2 ≤ 24 

-x1 + 4 x2 ≤ 16 

----------------------------- 

(1+ t) x1+(-6-t)x2 = max 

21. Adja meg az alábbi parametrikus LP feladat optimális megoldását a paraméter - ∞ -től + ∞ -ig terjedő 

tartományában, ahol x1, x2 nemnegatívak! 

4 x1 + 8 x2 ≤ 32 

-3 x1 + 4 x2 ≤ 12 

----------------------------- 

(1+ 2 t) x1+(-8-t)x2 = max 

 

22. Adja meg az alábbi parametrikus optimalizálási feladat optimális megoldását a paraméter [ 0 , 25 ] 

tartományában, ahol x1, x2, x3, x4 nemnegatívak! 

3 x1 + 2 x3 - x4 ≤ 40 

2 x2 + 4 x4 ≥ 4  

x1 + 2 x2 + x4 ≤ 200 

--------------------------------- 

(8-2 t) x1-3x2+4x3+(2+2 t)x4 = max 

23. Adja meg az alábbi parametrikus programozási feladat optimális megoldását a paraméter [ - ∞ , + ∞ ] 

tartományában, ahol x1, x2, x3 nemnegatívak! 

x1 + x2 + x3 ≤ 42 

-3 x1 - 2 x2 + x3 ≤ 30  

x1 + 2 x2 - x3 ≤ 80 

x2 ≤ 10 

----------------------------------- 

(-14-23 t) x1+4x2+(2 t)x3 = max 

 

24. Adja meg az alábbi parametrikus optimalizálási feladat optimális megoldását a paraméter [ 1 , 5 ] 

tartományában, ahol x1, x2, x3, x4 nemnegatívak! 
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3 x1 + 2 x3 - x4 ≤ 40 

x2 + 4 x4 ≤ 40 

x1 + x2 + x4 ≤ 20 

-------------------------------------- 

(4- t) x1-2x2+3x3-(4-4 t)x4 = max 

 

25. Adja meg az alábbi parametrikus optimalizálási feladat optimális megoldását a paraméter [ - ∞ , + ∞ ] 

tartományában, ahol x1, x2, x3, x4 nemnegatívak! 

 2 x1 + 2 x3 - x4 ≤ 20 

2 x2 + 4 x4 ≤ 40 

x1 + x2 + x4 ≤ 100 

-------------------------------- 

(8-2 t) x1+3x2-4x3-(2+2 t)x4=max 

 

26. Adja meg az alábbi LP feladat optimális megoldását a paraméter függvényében a t ∈  [-10,10] 

tartományban, ahol x1, x2, x3 nemnegatívak! 

x1 + x2 + 2 x3 ≤ 20 

2 x2 + x3 ≤ 16 

x1 + 2 x2 ≤ 26 

------------------------- 

(2+ t) x1-(2- t)x2+(  t-2)x3 = max 

 

27. Adja meg az alábbi parametrikus lineáris programozási feladat optimális megoldását az alábbi 

információ alapján, a paraméter –1 től + 10 – ig terjedő intervallumában, ahol x1, x2, x3 nemnegatívak! 

x1 + 2 x1 - x3 ≥ 14  

x1 + x3 ≤ 9  

-6 x2 + 2 x3 ≤ 72 

----------------------------- 

(-11-4 t) x1+(3-2t)x2+(-4+3 t)x3 = max 

 

28. Adja meg az alábbi parametrikus optimalizálási feladat optimális megoldását a paraméter [ - ∞ , + ∞ ] 

tartományában, ahol x1, x2 nemnegatívak! 

4 x1 + 8 x2 ≤ 32 

-3 x1 + 4 x2 ≤ 12 

------------------------- 

 (-2- 2 t) x1+x2+(2t)x2 = max 

 

29. Adja meg az alábbi parametrikus optimalizálási feladat optimális megoldását a paraméter [ - ∞ , + ∞ ] 

tartományában, ahol x1, x2 nemnegatívak! 

 x1 + x2 ≤ 9 

x2 ≤ 5 

x1 ≤ 6 

x1 - x2 ≤ 2  

x1 - 2 x2 ≤ 4 

x1 + x2 ≥ 1 

-------------------------------- 

(2+3 t) x1+( t-4)x2=max 

 

30. Adja meg az alábbi parametrikus optimalizálási feladat optimális megoldását a paraméter [ - 20 , 20 ] 

tartományában, ahol x1, x2, x3 nemnegatívak! 
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2 x1 - x2 + x3 ≤ 12 

4 x1 + 2 x2 + x3 ≤ 30  

-2 x2 + x3 = 18 

---------------------------------- 

(4+2 t) x1-(3+t)x2+(2+4 t)x3=max 
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5. fejezet - Többcélú Optimalizálás 

1. Bevezetés 

Többcélú optimalizálás a gyakorlatban sokszor előfordul, mivel legtöbbször nem csak egyetlen, hanem 

azonosan több célunkat is meg szeretnénk valósítani. 

A további fejezetekben az ilyen - lineáris programozási - esetek kezelésének módszereit mutatjuk be. 

Nem törekszünk teljességre, inkább a fontosabb modellezési fogalmak, technikák ismertetése célunk. 

2. A Szekvenciális optimalizálás módszere 

A több célfüggvény együttes kezelésének legegyszerűbb módja, ha sorrendet állítunk a célok, vagyis 

függvények fontossága között. Ezt e sorrendet – nem matematikai módszer hanem - a saját 

szempontrendszerünk szolgáltatja. Úgy is szoktuk aposztrofálni, hogy „megkérjük a főnökünket, hogy rakja 

fontossági sorrendbe a céljait”. Ekkor ugyanis az első cél teljesen „kielégítésre” maximalizálásra kerül az alatta 

lévőkön viszont csak akkor tudunk javítani, ha azt az első cél „megengedi”. Matematikailag ezt nevezik 

„szekvenciális optimalizálás”- nak. 

Példa a szekvenciális optimalizálás módszerének alkalmazására: 

Alkalmazzuk a szekvenciális optimalizálás módszerét az alábbi többcélú – három célfüggvénnyel rendelkező – 

lineáris programozási feladatra. A függvények preferencia sorrendje legyen azonos indexükkel. Vagyis 

elsősorban az első célfüggvényt szeretnénk maximalizálni, csak ha azt sikerült - azon belül - nézzük, hogy lehet-

e még a másodikat is maximalizálni, vagy legalább javítani. Hasonlóan a harmadikra stb. 

Hagyományos családokban az édesapa a meghatározó, döntő. Amennyiben autokratikus, (a demokratikus 

ellentéte, antidemokratikus) mindig azt a csatornát kell néznie az - egyetlen - televízión a családnak amihez neki 

van kedve. Amennyiben neki több csatorna is egyformán kedves (például a sport csatornákat kedveli) a fiuk 

választhat ezek közül ha még így is egynél több csatorna jöhet szóba (a fiúnak is legalább két sport csatorna 

mindegy) akkor - azok közül - anyuka választhatja ki hogy melyiket fogja nézni a család. (A példa mai 

elektronikus eszközökkel bővel felszerelt világunkban elavultnak tűnhet, de reméljük rávilágít a preferenciák 

sorrendjének fogalmára.) 

Matematikai példánk egy több célfüggvénnyel rendelkező normál lineáris programozási feladat: 

2 x1 + 3 x2 - x4 + x5 ≤ 60,  

2 x2 + x3 + x4 - x5 ≤ 100,  

x1 + x2 + x3 + 2 x5 ≤ 60 

_________________________________ 

z1= 6 x2 - 10 x3 + 3 x4 - 7 x5  

z2 = 13 x1 + 16 x2 + 4 x3 + 5 x4 + 6 x5  

z3 = x1 + 7 x2 + 12 x3 + 13 x4 + 9 x5     ahol   x1,  x2,   x3,  x4,  x5 nemnegatív kell legyen 

Az induló Szimplex tábla felírása teljesen hasonló a lineáris programozásnál megismertekkel, csak itt több, 

(esetünkben három) célfüggvény sort kell konstruálnunk. 
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Az elsőt báziscserét végrehajthatjuk például az x4 oszlopában és az u2 sorában. 

 

Láthatóan már az első báziscserét követő tábla optimális z1 szempontjából (mivel csak nem pozitív elemek 

állnak a célfüggvény sorban ) és alternatív optimummal is rendelkezik a z1 célfüggvény. Az alternatív 

optimumot jelentő 0 értékek alatt a z2 sorában pozitív értékek állnak, Vagyis a további báziscserékkel - melyek 

z1 alternatív optimumának kiszámolását jelentenék, ha csak z1 lenne az egyedi célfüggvény - z2 még javítható, 

egy vagy két lépésben. Az u3 sor és x1 oszlopbeli -est választva pivot elemnek: 

 

Láthatóan sikerült a második célfüggvényt is optimalizálnunk. (Mivel csak nem pozitív elemek állnak z2 

sorában.) A megoldás tovább nem javítható. Bármely további - z3 javítására tett - báziscsere hatására a preferált 

z1 célfüggvény értékei romolnának. 

A szekvenciális optimalizálás által szolgáltatott megoldás tehát: 

 

 

Mellyel nem lehet elérni se mindegyik függvény optimumát se kompromisszumot, de az első célfüggvény 

maximumát, és ha ennek van alternatív optimuma akkor a második vagy további célfüggvények javítását igen. 

2.1. A szekvenciális optimalizálási módszer alkalmazása három 
dimenziós feladatra 

Tekintsük az alábbi feladatot: 

2 x2 + 3 x3 ≤ 60,  

x1 + 2 x2 ≤ 100,  

x1 + 4 x3 ≤ 400,  

x1 + x2 + x3 ≤ 60 

_____________ 

 6 x2 + 9 x3,  

x1 + x2 + x3,  

2 x1 - 5 x2 - 10 x3 

Melynek induló táblája: 
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A megoldás és a célfüggvények (Az origón átmenő induló állapotukban) valamint a tartomány ábrázolása: 

 

 

 

Első báziscsere u1 x3 -al: 
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Első bázis csere után z1 máris optimális - kétszeresen végtelen sok alternatív optimum hellyel. (Mivel a 

célfüggvény sorában két nulla áll.) A megoldás ekkor és grafikus megjelenítése: 

 

 

 

z2 viszont még nem optimális.(Van még pozitív elem a célfüggvény sorában.) Ezért újabb báziscserét hajtunk 

végre mégpedig u4-et x1-el! 

 

Második bázis csere utáni állapot: 

Most már z2 is optimális, szintén kétszeresen végtelen sok alternatív optimum hellyel. (A célfüggvény sorában 

itt is két nulla áll - de másik oszlopban.) Ez látható az alábbi ábrán: 
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Az egyik célfüggvény illeszkedik a tartomány egyik határoló lapjára a másik pedig egy másikra, a harmadik 

pedig a közös él másik végpontján vesz fel nagyobb (kisebb negatív) értéket. Ezt határozzuk meg az alábbi - a 

nullák alatti - x3, x2 báziscserével: 

 

A harmadik bázis csere után a megoldás tovább nem javítható. 
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Háromdimenziós feladatunk esetén grafikusan is meg tudtuk mutatni az alternatív optimumokat és a további 

célfüggvények szerinti javítást. Láttuk az alternatív optimumok jelentését, hogy az egyik célfüggvény a 

megengedhető megoldások tartományának egyik oldalára illeszkedik a másik célfüggvény pedig a másikra. A 

harmadik javítása pedig azt jelentette, hogy a közös élen - harmadik célfüggvény számára - jobb pontba léptünk 

át. 

Összefoglalva: 

A szekvenciális optimalizálás módszerét általában több (mint 2 vagy 3 ) dimenziós feladatokhoz érdemes 

használni, (ahol grafikus megjelenítés nem lehetséges) de - mint utolsó, demonstrációs céllal készített 

alfejezetünk mutatja - 3 dimenziós feladatok kezelésére is alkalmas. Ahol is jól láthatók az alternatív 

optimumok és az egyes célfüggvények javításai. 

3. Többcélú optimalizálási feladat néhány grafikus 
szemléltetése, példák abszolút optimumra 

Ebben a fejezetben megpróbáljuk ábrázolással mélyebben megérteni a többcélú optimalizálási feladatok "lelki 

világát". A rajzok elkészítéséhez számolásra is szükségünk van. Először arra, hogy mely célfüggvény melyik 

pontban veszi fel egyedi optimumát. 

3.1. 1. példa 

Tekintsük az alábbi kétdimenziós példa feladatot: 

2 x1 + x2 ≤ 100,  

x1 + x2 ≤ 60,  

x1 - x2 ≤ 40 

________________ 

3 x1 - 3 x2,  

6 x1 + 2 x2,  

x1 + 7 x2 

Induló táblája: 
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Báziscsere végrehajtása a harmadik célfüggvény optimalizálása céljából: 

(A második célfüggvény együttható felett a minimális hányadosnál. az u2, x2 cserével ) 

 

A fenti tábla máris optimális de csak a harmadik célfüggvény szempontjából! 

A megoldás erről: 

 

 

Optimalizáljunk z2 szempontjából: 

Ekkor (az eredeti induló táblában) x1 oszlopában választjuk a minimális hányadost ( u3, x1 csere) és a második 

tábla az alábbi: 

 

Ennek hatására az első célfüggvény máris optimális lett, alternatív optimummal, mely feletti pivot elem 

választással a második célfüggvény tovább javítható az u1, x2 cserével: 
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Mind az első mind a második célfüggvény optimálissá vált. 

Eredményeinket összefoglalva és grafikusan szemléltetve: 

z1, z2 közös optimális pontja pirossal a célfüggvények z1 világos, z2 élénk, z3 pedig sötétzöld színnel jelölve, z3 

optimalitási pontja kékkel ebben a célfüggvények rendre világos, közép és sötét kékkel jelölve. 

 

 

 

Az ábrán látható az első célfüggvény alternatív optimum tulajdonsága, - vagyis hogy egyenese egybe esik a 

tartomány egyik határoló egyenesével (a harmadik feltételi egyenlet képével) - és hogy maximum helye [140/3, 

20/3] megegyezik a második célfüggvényével. 

A harmadik célfüggvény értéke ezen pontban csak z3 = 280/3 = 93.33. A harmadik célfüggvény maximumát ( 

z3max=420 ) a [ 0 , 60 ] -as pontban veszi fel, ahol z1 = -180 nem is nyereséget hanem veszteséget produkál, z2 

pedig az optimálisnál kisebb z2 = 120 - as értéket vesz fel. 

Ezen eredményeinket "kereszt eredménytáblában" is megjeleníthetjük, ahol az egyik célfügvény optimalitási 

pontjában megadjuk a többi értékét is. Ez jó áttekintést ad a célfüggvények egymáshoz való viszonyáról is. 
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"Tréfásan szociális érzékszerű táblázatnak is titulálhatjuk, ahol vizsgáljuk azt is, hogy ha nekünk jó akkor 

többiek hogyan érzik magukat." 

A táblázat főátlójában félkövérrel kiemelten állnak a célfüggvények maximum értékei: 

Mj: a z3max sorában z2 oszlopában álló elem azt jelenti, hogy z3 maximumának helyén a z2 célfüggvény a 120 - as 

értéket veszi fel stb. 
 

zi max z1 z2 z3 xT
optimal 

z1 max=z1(xT
z1 opt)-nál: 120 880/3 280/3 [140/3,20/3] 

z2 max=z2(xT
z2 opt)-nál: 120 880/3 280/3 [140/3,20/3] 

z3 max=z1(xT
z3 opt)-nál: -180 120 420 [0,60] 

Fentiekből a tanulság lehet, hogy a legtöbb esetben nem lehetséges különböző célok egyidejű elérése. Valamint, 

hogy eddigi technikánk, az egyedi optimumok megkeresése, illetve a a szekvenciális optimalizálás módszere 

csak az egyedi célok megtalálását segítette. Nem adott módszert a különböző célok ugyan bizonyára 

kompromisszumos de egyidejű kielégítésének eléréséhez. 

3.2. 2. példa 

Módosítsuk egy kicsit feladatunkat, és vizsgáljuk az alábbi esetet: 

1/2x1 + x2 ≤ 100,  

x1 + x2 ≤ 80,  

x1 - x2 ≤ 40 

______________ 

3 x1 - 3 x2,  

6 x1 + 2 x2,  

x1 + x2 

(úgy hogy a harmadik célfüggvény optimális pontja is ugyanaz legyen.) Ennek induló táblája: 

 

Az első báziscsere: u3, x1 
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Az z1 optimálissá vált. Folytatva a második célfügvény pozitív eleme felett az u2, x2 báziscserével : 

 

Mindhárom célfüggvény optimális! Az optimális megoldás: 

 

 

Grafikonon szemléltetve: 

 

Látható, hogy mindhárom célfüggvény ugyanazon pontban veszi fel optimumát. (Az egyik a tartomány egyik 

határoló egyenesére illeszkedik, a másik egy másik határra. Mindkettőnek alternatív optimuma van. (Ezen 

tulajdonság nem szükséges.) Ezt az esetet nevezzük abszolút optimum esetének. Mely ritka és a helyzetből, 

feladatból adódik az abszolút optimum léte, nem ügyességünkből, hogy megtaláljuk-e. 

3.3. Az abszolút optimum 

Matematikai definíciója az alábbi: 

Abszolút optimum := 

A bevezetésben definiált 
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A x≤b,  x ≥ 0,  b ≥ 0,   x, b ∈  Rn 

 _________________ 

z1 = c1
Tx = max. 

z2 = c2
Tx = max.  

... 

zm = cm
Tx = max. 

többcélú optimalizálási feladatnak abszolút optimuma van, ha létezik xopt ∈  L ahol L:={x | A .x≤b , x≥ 0} melyre 

bármely más xopt ∈  L-re x ≠xopt teljesül az alábbi: 

                

z1 =c1
Tx ≤  c1

Txopt 

z2 =c2
Tx ≤  c2

Txopt 

... 

zm =cm
Tx ≤  cm

Txopt 

És a fentiek közül legalább egyben határozottan nagyobb reláció teljesül! Vagyis hogy nincs más olyan pont, 

mely bármely célfüggvényre nagyobb értéket szolgáltatna, mint azxopt pont. (És azonosat sem.) Fogalmazhatjuk 

úgy is, hogy célfüggvényeink egyedi maximumainak helye azonos, közös. Ezen pont az összes célfüggvényt 

egyszerre elégíti ki. Köznapi megfogalmazásban: van olyan megoldás, mely mindenkinek a (lehetséges) 

maximális elégedettséget nyújtja. 

Mj: Nem szükséges, hogy (mint a korábi példában) bármelyik célfüggvényünknek alternatív optimuma legyen. 

Ezt következő fejezet példája szemlélteti: 

3.4. 3. példa 

Tekintsük az alábbi kétdimenziós feladatot: 

 2 x1 + x2 ≤ 200,  

x1 + x2 ≤ 80,  

x1 - x2 ≤ 40 

___________________ 

5 x1 + 2 x2,  

2 x1 - x2,  

3 x1 + 2 x2 

Az induló és a további Szimplex táblák: 

 

 

A megoldás és grafikus reprezentációja: 
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Láthatón egyik célfüggvénynek sincs alternatív optimuma, de a feladat abszolút optimummal rendelkezik. 

3.5. Három dimenziós módosított normál feladat példa abszolút 
optimumra 

Tekintsük az alábbi három célfüggvényes, három dimenziós példát: 

4 x1 + 8 x2 - x3 ≤ 16,  

-4 x1 + 2 x2 ≤ 32,  

x1 ≤ 8, 

x1 - 2 x2 + x3 ≤ 4,  

6 x1 - 2 x2 + x3 = 18 

_______________________ 

3 x1 + 7 x2 + 3 x3,  

2 x1 - 2 x2 + x3,  

-x1 + 4 x2 + x3 

Az induló tábla: 

(Az egyenlőséges sort a szokásos u*-al jelöltük.) 
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A megengedhető megoldások tartománya (módosított normál feladat esetén) az egyenlőséges sorok által 

meghatározott síknak azon része, melyet a többi feltétel kivág belőle. Ez látszik az alábbi ábrán. 

A Szimplex módszer kezdetekor azonban mindhárom célfüggvény még az origón megy át ( egyikből csak egy 

nagyon kis rész látható, a nézőpont változtatással talán jobban) : 

 

A második Szimplex tábla: 

 

Melyről leolvasható megoldás: 

 

A grafikon: 
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Láthatóan algebrailag z* - ot már sikerült kielégítenünk. Grafikusan ez azt jelenti, hogy ráléptünk az 

egyenlőséges sornak megfelelő síkra. 

Az ( u1 , x2) cserét követő harmadik Szimplex tábla: 

 

Az erről leolvasható megoldás és az ábra: 
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Továbbléptünk az egyenlőséges síkon a nagyobb célfüggvény értékek felé. 

Az ( u4, x3 ) cserét követő Szimplex tábla: 

 

Az erről leolvasható megoldás és az ábra: 
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Az ábrából is láthatón minden célfüggvény az 

 

pontban veszi fel maximumát az alábbi értékekben: 

 

z2 - nek van alternatív optimuma, síkja egybe esik a tartomány egyik határoló vonalával. (Ez az ábra is, ezen 

specialitás - egér huzogatással történő - nézőpont változtatásával látható jól.) 

Összefoglalva: 

Tanulság: A többcélú optimalizálási feladat grafikusan szemléltetve annyiban különbözik csak az "egycélú" 

feladattól, hogy több célfüggvény egyenes (vagy sík) jelenik meg a megengedhető megoldások tartományán. 

Ezek egyedi optimumai különböző pontok lehetnek, de egybe is eshetnek. 

Kereszttáblázatban adhatjuk meg az egyedi optimum helyeken a többi célfüggvények által felvett értékeket. 

Ezen táblázat jó áttekintést ad arról, hogy mennyire azonos vagy különböző jellegűek céljaink. Ez azonban - az 

esetek többségében - nem szolgáltat megoldás javaslatot. 

Megismertük még az abszolút optimum fogalmát, mely - ritkán létező - olyan megoldási eset, amikor az összes 

célfüggvény ugyanabban a pontban veszi fel optimumát. 

Matematikai definícióját, valamint két és három dimenzióban grafikus megjelenítését is adtuk. Több példán 

keresztül is, melyek közül volt olyan ahol több célfüggvénynem is alternatív optimuma volt - illeszkedett a 

megengedhető megoldások halmazának valamely határoló egyenesére, - de mutattunk olyat is ahol ez nem 

teljesült. 

4. Súlyozás módszere 

Következő ötletünk lehetne a célfüggvények helyettesítése egyetlen, súlyokkal történő aggregálással kapott 

célfüggvénnyel. Ez matematikailag a célfüggvények súlyokkal (skalár sázmokkal) szorzását majd összeadását 

jelenti. Egyszerűen fogalmazva "adjuk össze céljainkat, célfüggvényeinket!" 

Az ötlet jó, ha le tudjuk küzdeni az alábbi nehézségeket. Amennyiben a célfüggvények dimenziója és/vagy 

nagyságrendje különböző akkor az aggregálás – szemléletünkkel belátható módon – nem hozhat jó eredményt. 
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Különböző dimenziójú mennyiségek ugyanis nem adhatóak össze, a különböző nagyságrend pedig a súlyok 

érvényesülését akadályozza meg. Lássuk az alábbi példát: 

4.1. Példa a dimenziótlan egyre normált célfüggvények 
súlyozására 

Példa a dimenziótlan egyre normált célfüggvények súlyozásával kapott aggregált célfüggvény módszerének 

használatára 

Legyen az alábbi többcélú optimalizálási feladatban az első célfüggvény dimenziója [ ezer USD] a másodiké [ 

ezer Forint], a harmadiké pedig [ milliárd tonna]. 

-2 x1 + 4 x2 ≤ 8 

x1 - 4 x2 ≤ 80 

5/4 x1 - 10 x2 ≤ 44 

x1 + 4 x2 ≤ 16 

______________________________________ 

z2= -4 x1 + 5 x2 = max . [ezer USD] 

z1= 300 000 x1 +  800 000 x2  =  max.  [ezer  Ft] 

z3= 0.000 0025 x1-0.000 002  x2  =  max.  [milliárd tonna], ahol x1, x2 nem negatívak 

Szöveges példa nélkül csak a dimenziók problémáját részletezve például: 

x1 - dimenziója [ hektár ] 

x2 - dimenziója [ liter ] 

Ekkor a célfüggvények dimenziói pl. az alábbiak miatt alakulhatnak a fenti módon. 

 

 

 

Hasonlóan a feltételi egyenletek dimenziói is különbözőek lehetnek a szorzó tényezők dimenzióitól függően - de 

azokat már nem részletezzük. 

Az együtthatók a nagyságrend problémájának megjelenítése okán lettek így megválasztva. (Természetesen 

0.000 002 5 milliárd tonna helyett írhattunk volna 500 tonnát.) 

Ekkor aggregált célként azt jelölve meg, hogy az első célfüggvény 50%-os súllyal a második és a harmadik 

pedig 25 - 25%-os súllyal essen a latba az alábbiakat kell megtennünk: 

Mivel különböző dimenziójú mennyiségek nem adhatóak össze, így mindegyik célfüggvényt dimenziótlanítani 

szükséges. Dimenziótlanná egy vonatkoztatási mennyiséggel történő osztás segítségével válhat legkönnyebben 

egy mennyiség. Ez pedig minden esetben megtehető. (Ez tulajdonképpen a jól ismert százalék!) 

Másik probléma, hogy láthatóan a nagyságrendje sem azonos a három célfüggvénynek. Készítsük el az előző 

fejezetben már megismert kereszttáblázatot - a Maple optimalizáló algoritmusa segítségével - mindegyik 

célfüggvényünk maximumát illetve minimumát is. 
 

zi max z1 z2 z3 xat max 

z1 max 10 1600000 -0.000004 [0 , 2] 

z2 max -1 3600000 0.000004 [4 , 3] 
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zi max z1 z2 z3 xat max 

z3 max -8 600000 0.000005 [2 , 0] 

 

zi min zi min xat min 

z1 min -8 [2 , 0] 

z2 min 0 [0 , 0] 

z3 min -0.000005 [0 , 2] 

Elemezve látható, hogy a célfüggvények különböző pontokban veszik fel maximumaikat. z1 10-es nagyságrendű 

(z1 max = 10) , z2 milliós ( z2 max=3 600 000 ), z3 pedig +10-6 - os ( z3 max= 0.000 005 ) . z2 minimuma - mivel csak 

pozitív együtthatójú - számítás nélkül is érthetően, nulla. 

Ezek azok a tartományok melyek között célfüggvényeink változnak. Ha a minimumot a nullába toljuk és ezen 

tartományokat (maximum - minimum érték) választjuk a fajlagosításhoz referencia értéknek nemcsak 

dimenziótlanítási célunk, de a nagyságrendek különbözőségének problémája is egy csapásra megoldódik! 

Grafikus ábrán is megmutathatjuk a maximum helyeket és az optimális célfüggvény egyeneseket, mivel két 

dimenziós feladatról van szó. 

  

 

Mj: A számítás részleteit a következő - bezárható - fejezetben találhatják az érdeklődők. 

4.1.1. Az optimum értékek és a kereszttáblázat számításának részletei 

-2 x1 + 4 x2 ≤ 8,  

6 x1 - 4 x2 ≤ 12,  
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5/4 x1 - 10 x2 ≤ 44,  

x1 + 4 x2 ≤ 16 

_______________ 

-4 x1 + 5 x2,  

300000 x1 + 800000 x2,  

0.0000025 x1 - 0.000002 x2 

A Szimplex táblák: 

z1 maximumának számítása: 

 

 

z1 maximuma: : 

 

 

grafikonon: 
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z2 maximumának számítása: 
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z2 maximuma: 

 

 

 

grafikonon: 
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z3 maximumának számítása: 

 

 

z3 maximuma: 
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grafikonon: 

 

Felmerülhet a kérdés, (jogosan) hogy miért nem a Maple beépített maximalizáló eljárásával dolgoztunk. mert 

annak segítségével csak az eredményhez jutottunk volna, grafikont rajzolni nem lett volna lehetőségünk. 

Minimumok meghatározása: Ekkor a célfüggvények helyett ezek (-1)-el történt megszorzásával kapott 

függvényeket tekintjük célnak z2 kivételével, mivel annak csak pozitív együtthatói vannak, vagyis minimuma 

nulla! 

z1 minimumának számítása: 
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z1 minimuma: (Vigyázat a (-1) el történt szorzást is tekintetbe kell venni.) 

 

 

z3 minimumának számítása: 

 

 

z3 minimuma: 
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Láthatóan z1 ott veszi fel minimumát ahol z3 maximumát és fordítva - ami a grafikonból is kitűnik. 

Most már kitölthető táblázatunk: 
 

zi max z1 z2 z3 xat max 

z1 max 10 1600000 -0.000004 [0 , 2] 

z2 max -1 3600000 0.000004 [4 , 3] 

z3 max -8 600000 0.000005 [2 , 0] 

 

zi min zi min xat min 

z1 min -8 [2 , 0] 

z2 min 0 [0 , 0] 

z3 min -0.000005 [0 , 2] 

A minimumok megkereséséhez a Maple beépített algoritmusa alkalmas lett volna, az interaktív file-ban azt is 

mutatjuk be. 

4.2. A dimenziótlanításról egyre normálásról általánosságban 

Grafikusan illusztrálhatjuk a dimenziótlanítás és a nagyságrendi különbségek kezelését - általánosságban is. 

Bármely függvény megtartja jellegét, akkor is ha értékeit a nulla egy intervallumban veszi csak fel. 

Ezt pedig az alábbi módon érhetjük el. Tekintsünk egy tetszőleges (az alábbiakban ugyan a szemleltetéshez 

konkrétan megadott) függvényt és végezzük el ennek egyre normálását. 

 

Ábrázolva mind az eredeti függvényt minimum és maximum helyének és értékének megjelenítésével: 

 

A fenti [ 0.1 , 2.5 ] intervallumban értelmezett függvény csak szemléltetése gondolatmenetünk általános 

voltának, mivel esetünkben célfüggvényeink természetesen lineárisak. f érték készletének eredeti [fmin, fmax] 

közötti értékeit úgy tudjuk a [0 , 1] intervallumra transzformálni, hogy először kivonjuk a függvény minimumát 

minden értékéből, majd az - akkor már nullától induló - értékeket értékkészletének nagyságával fmax - fmin 
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leosztjuk - ezzel 1-re normáljuk. Utóbbi lépésünkkel a függvény dimenziótlanná is válik, mivel így - az érték 

készletének dimenziójával - azonos dimenziójú mennyiségre vonatkoztatjuk. (Ez ugye a jól ismert % képzés! ) 

A dimenziótlan egyre normált függvényt ^ jellel (kalap) különböztetjük meg. 

 

A minimumával lefelé tolt függvény képe: 

 

És végül az értékkészletének nagyságával fajlagosított, vagyis 1-re normált függvény képe: 

 

Ugyanezen eljárás alkalmazandó a lineáris célfüggvényekre is. A minimum és maximum értékeket pedig már 

meghatároztuk, ezeket a fenti táblázat tartalmazza. Így az egyre normált célfüggvények számíthatóak, az 

alábbiakban: 

 

4.3. A minta példa megoldásának megkeresése súlyozás 
módszerével 

Minta példa feladatunkban az egyre normált célfüggvények értékei a műveletek kijelölésével: 
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Majd kiszámítva, de tört együtthatókkal: 

 

A rendre 0,5 ; 0,25 ; 0,25 súlyokkal képzett célfüggvény pedig: 

 

Konkrétan számokkal: 

 

Ezt tekintve egyetlen célfüggvénynek és megoldva ezt az LP feladatot: 

-2 x1 + 4 x2 ≤ 8,  

6 x1 - 4 x2 ≤ 12,  

5/4 x1 - 10 x2 ≤ 44,  

x1 + 4 x2 ≤ 16 

________________ 

z = -0.02083333332 x1 + 0.1388888889 x2 

A konstans nem szerepel a számításokban, mivel annak a maximum helyére nincs hatása. (Csak értékére, de 

számunkra most nem az a fontos mivel ez csak segédfüggvény a maximum hely meghatározáshoz.) 

Az optimális pont és az eredő célfüggvény érték: 
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Láthatóan célfüggvényünk egy "kompromisszumot valósított meg" a "maximumok között félúton elhelyezkedő, 

közbenső" pontot szolgáltatott. 

4.4. Összefoglalva 

A súlyozás és egyre normálás módszere általánosan használható modellezési elv. Tulajdonképpen a százalék 

képzés, adott vonatkoztatási mennyiséggel történő osztás. 

Ehhez előzetesen meg kell határoznunk célfüggvényeink egyedi maximumait és minimumait, melyet a Maple 

beépített LPSolve utasításával tehetünk meg leggyorsabban. Ha a kereszttáblázatra is kíváncsiak vagyunk az 

Maple LPSolve alapú számítás után behelyettesítéssel megoldható, de ha - két vagy háromdimenziós - ábrát is 

akarunk készteni akkor a szokásos Szimplex módszert kell alkalmazni. Erre példát mutat a - tananyagban 

szereplő példát kidolgozó - bezárható fejezet. 

Kidolgozott példánk eredményét ábrán megjelenítve láttuk, hogy az aggregált célfüggvény optimuma éppen az 

egyedi optimumok között helyezkedett el geometriailag. 

Ez nem meglepő, de nincs mindig így mivel pl. lehetséges olyan tartomány melynek egyedi optimumai között 

nincs is másik csomópont. (Egymás melletti csomópontok az egyedi optimumok.) 

Számításunk végén megjelenítettük az egyedi célfüggvények értékeit az aggregált célfüggvény számára 

optimális pontban, és azt is, hogy ezek hány százalékai az egyedi maximumoknak. 

5. A többcélúság általános vizsgálata, efficiens pont 
fogalma és meghatározásának egy lehetséges módja 

Az eddigiekben speciális módszerekkel vizsgáltuk a többcélú optimalizálási feladatot, most nézzük meg 

általánosságban. 

5.1. Valós példa, definíciók, (jobb pont, efficiens pont) 
szemléltetés 

Kezdjük ezen vizsgálatot egy köznapi - reméljük - közérthető példával. Ha egy cipőboltban a "számunkra 

legjobb cipőt" szeretnénk meghatározni belátható, hogy ez legtöbbször nem lehetséges, illetve általában nincs 

egyetlen ilyen. Lehet találni legjobbat (bőr, divatos, kényelmes), viszont egyáltalán nem biztos hogy ez a 

legolcsóbb is... (Vagyis minden szempontunk nem teljesülhet maximálisan.) Hasonlóan lehet legdivatosabb de 

műbőr, vagy legkényelmesebb műbőr, a legdivatosabb bőr, a legkényelmesebb bőr, stb. 
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Gondolkozzunk el még azon is, hogy meg tudjuk-e mondani bármely két lábbeliről, hogy melyik "jobb" melyik 

elégíti ki jobban (aktuális) igényeinket. Mit teszünk ekkor tulajdonképpen, több adott szempont szerint 

hasonlítunk össze egyedeket. Ekkor legtöbb esetben állást tudunk foglalni melyik jobb, kedvezőbb számunkra, 

néhány esetben viszont nem. (Ezért tart sokáig a vásárlás...) 

Vagyis ha több szempont szerint válogatunk, akkor legtöbbször nincs minden szempontból legjobb, mivel az 

egyes szempontok ki is zárhatják egymást. Lehetnek azonban olyan célok is amelyik "egy felé húznak" vagyis 

amikor az egyik szempontrendszer értékelése pozitív, vele együtt javul a másik cél is. 

Ezen több célt tekintve lokális maximum helyeket "legjobb" "leghatékonyabb" pontokat hívjuk Pareto optimális 

pontoknak, vagy a lineáris programozásban "efficiens pont"-nak. 

Tekintsünk egy adatbázist, melyben a fent vázolt cipőbolt probléma egy kiragadott - kis számosságú - adatai 

szerepelnek. A kiválasztott szempontjainkat és pontozási rendszerünk ( 1 - 6 ) részleteit az alábbi táblázatban 

foglaljuk össze: 

 

 

 

 

 

Tekintsünk most – az átláthatóság kedvéért csak nagyon kisszámú (5 mintából álló) minta adatbázist az 

alábbiakban: 
 

  Jellemző Anyag Kénye

- lem 
Fazon Diva- 

tosság 
Célsze

- rűség 
Olcsóság 

( 1 / ár) 
(Ár) 
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  Jellemző Anyag Kénye

- lem 
Fazon Diva- 

tosság 
Célsze

- rűség 
Olcsóság 

( 1 / ár) 
(Ár) 

1 Olcsó 

rossz 
1 1 1 1 1 1 (1) 

2 Drága 

rossz 
1 1 1 1 1 6 (6) 

3 Kényelme

s, bőr, 

nem 

divatos, 

drága 

6 4 3 1 4 5 (5) 

4 Közepes 4 3 4 3 4 2 (4) 

5 Egész jó, 

de elég 

drága 

6 6 5 5 6 3 (5) 

Ezt megjeleníthetjük sugár diagrammon is: 

 

Ahol kívül vannak a jó egyedek, (pl. 5. termék, világosabb kék) belül pedig a kis pontszámra értékeltek (pl. 2 

termék, bordóval jelölve). 

Ha páros összehasonlítással kívánjuk kezelni ezen termékeket elmondható, hogy az 2. termék bármely másiknál 

(például a 3.-nál zöldel jelölt) rosszabb, a 3. és a 4. viszont nem összehasonlítható. 

5.1.1. A cipők összehasonlításának részletei: 

A 1. termék öt dimenziós jóság vektora:  Hasonlóan a 3. termék jóság vektora  
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Ezek mint vektorok - komponensenként - összehasonlíthatóak:    vagyis v1<v3. 

Az ötödik termék, melynek jóság vektora  azonban nem összehasonlítható a hármassal, mivel v3 az 

utolsó szempont szerint jobb, a többi szerint viszont rosszabb. 

Anyagminőségben egyformán jók:  v1 nem összehasonlítható v3 - al. 

Megjegyzés: az összehasonlítás technikája a játékelméletben használt/megismert dominancia módszerrel 

egyezik meg. 

5.1.2. A hatékonyabb pont pont fogalma 

Általánosan felírva: 

Az alábbi többcélú optimalizálási feladat esetén 

A x≤b,  x ≥ 0,  b ≥ 0,   x ∈  Rn,  b ∈  Rm, A ∈  R(mxn) 

 _________________ 

z1 = c1
Tx = max. 

z2 = c2
Tx = max.  

... 

zk = ck
Tx = max. 

Definíció: x1 hatékonyabb pont (jobb pont) mint x2 

ha: 

x1;x2 ∈  L (L - a megengedhető megoldások tartománya) 

és zi(x2) ≤ zi(x1) minden i-re (i = 1, ... , k) 

valamint létezik ∃  i0 hogy zi0(x2) ≤ zi0(x1) 

Szavakkal: 

x1 pont hatékonyabb, jobb pont mint x2 pont ha: 

mindkettő lehetséges pont (eleme a megengedhető megoldások tartományának) 
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és minden egyes célfüggvény nagyobb vagy legalábbis ugyanakkora értéket ad x1 - re mint x2 - re. 

Vagyis bármely célfüggvénybe helyettesítjük is x1 - et az mindig nagyobb vagy egyenlő értéket ad mintha x2 - t 

helyettesítettük volna. Azonban ha mindegyik célfüggvényre az egyenlőség teljesül - ezt ezen felírásunk 

megengedné - akkor az nem jobb, csak ugyanolyan pont lenne. Ezért szükséges, hogy kiegészítsük azzal, hogy 

valamint legalább egy célfüggvényre a határozottan nagyobbnak kell teljesülnie. 

Megjegyzés: Ezen definíciónk nemlineáris célfüggvényekre, sőt nemlineáris feltételekre is általánosítható az 

alábbiakban: 

Az alábbi többcélú, nem lineáris optimalizálási feladat 

g(x)≤b,  x ≥ 0,  b ≥ 0,   x, ∈  Rn,b ∈  Rm, g(x) ∈  Rn→Rm 

 _________________ 

f1(x) = max. 

f2(x)  = max.  

... 

fk(x)  = max. 

ahol g(x) - nem lineáris (vektor - vektor) - függvény és f1 , f2 , ... , fk" nem lineáris (vektor - skalár) 

célfüggvények. 

esetén x1 hatékonyabb pont (jobb pont) mint x2 

ha: 

x1;x2 ∈  L (L - a megengedhető megoldások tartománya) 

és fi(x2) ≤ fi(x1) minden i-re (i = 1, ... , k) 

valamint létezik ∃  i0 hogy fi0(x2) ≤ fi0(x1) 

5.1.3. Többcélú LP példa feladat pontok grafikus összehasonlítására 

-2 x1 + 4 x2 ≤ 8,  

2 x1 - 4 x2 ≤ 32,  

5/4 x1 - x2 ≤ 4,  

x1 + x2 ≤ 10 

_____________________________ 

z1 = 8x1+ x2 = max.   

z2=2x1+6x2=max.   

z3=-2x1+3x2=max.  , ahol x1, x2 nem negatívak 

Vizsgáljuk a célfüggvények egyedi maximumait. Ehhez a feladat induló táblája: 

 

A z1 szerinti optimalizálás: 
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z1 szerinti optimum: 

 

 

A z2 szerinti optimalizálás: 

  

z2 szerinti optimum: 

 

 

A z3 szerinti optimalizálás: 
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z3 szerinti optimum: 

 

 

Csak az optimális célfüggvényeket megrajzolva, saját optimális pontjukban, z1 - lila , z2 - piros, z3 pedig narancs 

színnel jelölve. 

Láthatóan a célfüggvények "három felé húznak" - optimum helyük különböző. 

 

Vizsgáljuk meg hogy az r1
T = [2 , 0] jobb pont-e mint az r2

T = [4 , 2] pont. Először ellenőrizzük, hogy r1 , r2 

egyáltalán lehetséges pont-e, melyet legegyszerűbben (és leglátványosabban) a tartomány és a pontok 

felrajzolásával tehetünk meg: 
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Helyettesítsük be hát mindkét vektort az összes célfüggvénybe: 

z1 = 8 x1 + x2 z2   

z2 = 2 x1 + 6 x2  

z3  = -2 x1 + 3 x2 

 

z1(r1) = 16;  z1(r2) = 34  

z2(r1)  = 4;  z2(r2) = 20  

z3(r1)  = -4; z3(r2) = -2; 

Láthatóan r2 - beli célfüggvény értékek határozottan nagyobbak, vagyis az r2 pont tényleg jobb pont mint r1. 

Tekintsük most az r2 és r3 =[1 , 2] összehasonlítást: 

z1(r2) = 34; z1(r3) = 10 

z2(r2) = 20; z2(r3) = 14 

z3(r2) = -2; z3(r3) = 4 

Ezek viszont nem összehasonlíthatóak, mivel z1 és z2 r2 -re szolgáltat nagyobb értéket, míg z3 r3 - ra. 

Mj: Az összehasonlítás itt is olyan mint a játékelmélet dominancia módszerénél használt. 

Ezen pontokat is grafikonon ábrázolva, a pontokba behúzott célfüggvény egyenesekből is látható, hogy javultak, 

vagy romlottak a másik ponthoz képest: 
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Vagyis vannak összehasonlítható és nem összehasonlítható pontok adott többcélú esetben. Hogyan lehet mégis 

megfogalmazni legjobb pontok kritériumát matematikailag és köznapi fogalmazásban is. 

"Legjobb pont az amelynél nincs jobb pont." Első látásra tautológiának (semmit mondónak, saját értelménél 

fogva teljesülő) állításnak tűnhet, de mivel a "hatékonyabb (vagy jobb) pontot" már definiáltuk, így ez egzakt 

megfogalmazás. Kifejtve "leghatékonyabb, legjobb pont" az, amelyhez nem találunk olyan másik pontot, 

amelyre legalább egy célfüggvény nagyobb értéket ad, miközben az összes többi célfüggvény nem ad kisebbet. 

Matematikai formalizmussal: 

Definíció: Efficiens pont( leghatékonyabb, Pareto optimális, "legjobb" pont) 

xe efficiens (leghatékonyabb, Pareto optimális, legjobb) pontja egy többcélú optimalizálási feladatnak ha: 

xe ∈  L ℸ ∃  (nem létezik) x*≠xe ; x*∈  L , hogy 

zi (xe)≤zi (x*) ∀  i - re és ∃  i0 , hogy zi0 (xe)≤zi0 (x*) " 

Szavakkal: 

Egy lehetséges pont akkor efficiens pont, ha nincs nála jobb pont, vagyis nincs olyan pont amelyre minden 

célfüggvény legalább akkor értéket ad mint xe - re,és van egy olyan célfüggvény ami xe - re nagyobbat ad mint x* 

- ra. 

Belátható, hogy egy többcélú optimalizálási feladatnak több efficiens, vagyis pareto optimális pontja is lehet. 

Nem törekszünk azonban olyan módszer bemutatására, mely az összes meghatározását lehetővé teszi, csak egy 

úgy nevezett "szukcesszív approximációs" (sorozatos közelítéses, rövidebb nevén iterációs) módszert mutatunk 

be, mely jobb pont és így legjobb pont előállítására alkalmas. 

5.2. Egy efficiens pont előállításának (iteratív) módszere (jobb 
pont előállító módszer) 

Tekintsük a továbbiakban is az előző fejezetben elemzett példát. Erre a - korábban ismertett - korlátok 

módszerének módosított felhasználásával egy "jobb pont előállító eljárást" mutatunk be. Melynek matematikai 

hátterét nem, csak technikáját fogjuk megismerni. (Ez is tanulságokkal szolgál.) 

A korlátok módszerét módosítsuk úgy, hogy egy kiválasztott (belső,- vagy határ,-) pont célfüggvénybe történő 

helyettesítése szolgáltassa az összes célfüggvényre a korlátot. (Vagyis minden célfüggvényt korlátnak 

tekintünk! ) Célfüggvényként pedig az összes célfüggvény egyszerű aggregáltját (összegét) tekintjük. 
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Mj: Mivel ez csak matematikai technikai, segéd céllal tesszük, ezért a dimenziótlanítás most nem szükséges. 

Példánkban legyen ez a pont [ 4 , 3 ] -as. 

Ekkor 

K1 = 8*4+3 = 35 

K2 = 2*4 + 6*3 = 26 

K3 = -2*4+3*3 = 1 

Megoldandó feladatunk ekkor: 

-2 x1 + 4 x2 ≤ 8,  

2 x1 - 4 x2 ≤ 32,  

5/4 x1 - x2 ≤ 4, 

x1 + x2 ≤ 10,  

8 x1 + x2 ≥ 35,  

2 x1 + 6 x2 ≥ 26,  

-2 x1 + 3 x2 ≥ 1 

__________________ 

8 x1 + 10 x2 

A tartomány grafikus ábrázolása : Kékkel szerepel rajta a "korlátként" választott pont, melyen átmennek a 

célfüggvények egyenesei. 

Mj: Közismert, hogy egyenes egyenletébe adott pontot helyettesítve és a kapott értéket az egyenlet jobb oldali 

konstans értékeként használva ezen egyenlet írja le az ponton átmenő egyenes egyenletét. Vagyis az új (alsó) 

korlát egyenesek: 

K[1 ] :  8*x1+1*x2  =  35   

K2: 2*x1+6*x2 = 26   

K3:-2*x1+3*x2 = 1   

 

Oldjuk meg most ezt a feladatot! Az induló és a további Szimplex táblák ekkor: 
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A harmadik táblában sikerült a módosított normál célfüggvényt kielégíteni, áttérhetünk a z1 célfüggvény szerinti 

optimalizálásra. 
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A fenti tábla már optimális. Az erről leolvasható megoldás: 

 

 

 

 

Mindhárom célfüggvény értékeit kiszámolva láthatjuk, hogy ezen pont tényleg jobb pont. 

(Az előző fejezetben definiált értelemben, hogy minden célfüggvényre nagyobb értéket szolgáltat.) 

 

 

Mj: A fenti példa nem bizonyítás, csak demonstrálása az eljárásnak. 

Grafikonunkon ábrázolva az eredetileg megadott [4,3] és a feladat megoldás után kapott optimális pontot: 
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Konstruáljuk meg most azt a feladatot, amelyben ezen kapott pont adja a korlátokat - vajon módszerünk képes-e 

még jobb pontot szolgáltatni. 

(A feladat majdnem azonos az előzővel, csak a korlát értékek mások. ) 

 

 

 

Mj: Éppen az előbbiekben kiszámított z1(16/3, 14/3) = 142/3 stb. értékek, vagyis nem is kellett volna ismételten 

számítanunk! 

Megoldandó feladatunk ekkor: 

-2 x1 + 4 x2 ≤ 8,  

2 x1 - 4 x2 ≤ 32,  

5/4 x1 - x2 ≤ 4,  

x1 + x2 ≤ 10,  

8 x1 + x2 ≥ 142/3,  

2 x1 + 6 x2 ≥  

-2 x1 + 3 x2 ≥ 10/3 

__________________ 

8 x1 + 10 x2 

A megoldás menetének néhány Szimplex táblája, az induló majd a z* kielégítettségének fázisa: 
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A z szerinti optimalizálás további lépése az u4, v7 csere: 

 

A leolvasható megoldás, (mely azonos az előző feladat megoldásával): 

 

 

 

A "tartomány" (egyetlen pont), az ezen átmenő mindhárom célfüggvény (pirosak) valamint az aggregált - 

számításhoz használt, lila - célfüggvény együttes grafikus megjelenítése: 
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Láthatóan a tartomány egyetlen - a piros optimális - pontra szűkült, elfajult. 

Mj: Ezt jelzi a sok nulla a számításban. (Degeneráció - a b oszlopban.) 

Megállapíthatjuk, hogy eljárásunk nem tudott a most kiindulásként használt pontnál jobb pontot szolgáltatni - 

mivel a feladat tartománya egyetlen pont volt. 

Vagyis ezen pont "legjobb pont" - efficiens pont vagy másként Pareto optimális pont. 

Könnyen belátható, hogy a tartomány szélei legtöbb esetben mind tovább nem javítható legjobb pontok, mivel a 

célfüggvényeket azokba eltolva (kiinduló korlát pontként használva ezen pontokat) a feladat tartománya 

egyetlen ponttá zsugorodik melyet ezen eljárás nem tud tovább javítani. 

Ezeket hívjuk Pareto frontoknak - mivel a tartományok határain összefüggően helyezkednek el. 

Összefoglalva: 

A többcélú optimalizálási feladatok általános elemzésében használt definícióink: 

Efficiens vagy Pareto optimális (legjobb) pont - aminél nincs (vele összehasonlítható) jobb pont. 

Egy efficiens pont előállításának iteratív (szukcesszív aproximációs - azaz sorozaton közelítéses) módszere: 

a jobb pont előállító algoritmus. 

Mely kiindulva egy tetszőlegesen választott pontból - ha az nem efficiens pont volt - egy jobb pontot szolgáltat. 

(Mely minden célfüggvényre legalább akkora egyben pedig biztosan nagyobb értéket ad.) Ha ezen algoritmus 

visszaadja a kiindulási pontot, akkor annál nincs jobb pont, vagyis az efficiens pont. 

Az algoritmus: 

Minden célfüggvényből ezen ponton átmenő alsó korlátot képezünk, a számításhoz célfüggvényként pedig a 

célfüggvények egyszerű aggregáltját (összegét)használjuk. Ez általános típusú LP feladat, mely a v 

segédváltozók segítségével módosított normállá alakítható és megoldható. 

6. Kidolgozott feladat efficiens pont keresésre 

Az alábbiakban kevesebb magyárázattal áttekinthetőbben és egy újabb specialitást megmutatva adunk ismételt 

példát egy efficiens pont iteratív megkeresésére: Tekinstük az alábbi három célfüggvényes feladatot: 
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-2 x1 + 4 x2 ≤ 14,  

2 x1 - x2 ≤ 16,  

5/4 x1 - 2 x2 ≤ 8,  

2 x1 + 2 x2 ≤ 22 

___________________ 

4x1+1x2 = max.   

2x1+6x2 = max.   

4 x1-6x2 = max.  

 

Vizsgáljuk meg hogy a x1 = 2, x2 = 2 pont efficiens pont-e. Ehhez számítsuk ki a célfüggvényeket ezen pontban: 

z1(2, 2) = 4*2+2  = 10 

z2(2, 2) = 2*2+6*2 = 16 

z3(2, 2) = 4*2-6*2 - 6*2 = -4 

Ezeket használva alsó korlátoknak és a célfüggvények egyszerű összegét célként, a megoldandó feladatunk: 

-2 x1 + 4 x2 ≤ 14,  

2 x1 - x2 ≤ 16,  

5/4 x1 - 2 x2 ≤ 8,  

2 x1 + 2 x2 ≤ 22,  

4 x1 + x2 ≥ 10,  

2 x1 + 6 x2 ≥ 16,  

4 x1 - 6 x2 ≥ -4 

___________________ 

10 x1 + x2 

Most csak az ötödik és a hatodik sorba kell vi eltérés változókat bevezetni, mivel a hetedik sor (-1)-el történő 

szorzás után kisebb egyenlővé válik! 

A feladat induló táblája: 

 

további Szimplex táblái: 
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Elértük a másodlagos célfüggvény kielégítettségének állapotát, áttérhetünk célfüggvényünk optimalizálására, de 

előbb rajzoljuk fel a tartományt, az alsó korlátot jelentő [2,2] ponttal (kék) együtt: 
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A további báziscserék (u3, v5) és (u2, v6) majd (u4, u3) : 

 

Ez a tábla már optimális. A megoldás: 
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Vagyis a [ 9 , 2 ] -es pont jobb pont mint az eredetileg javasolt [ 2 , 2 ] pont. 

Ellenőrizhetjük is a célfüggvény értékeket ezen pontokban: 

z1(2, 2) = 10 < z1(9, 2) = 38  

z2(2, 2) = 16 < z2(9, 2) = 30  

z3(2, 2) = -4 < z3(9, 2) = 24 

Ténylegesen minden célfüggvényre nagyobb értéket szolgáltatott! 

Most indítsuk el algoritmusunkat ebből a pontból vajon van-e ennél is jobb pont? Ekkor a feladat majdnem 

azonos az előzővel csak az alsó korlátok értéke módosul. A megoldandó feladat módosított normál feladattá 

alakított alakját felírva: 

-2 x1 + 4 x2 ≤ 14,  

2 x1 - x2 ≤ 16,  

5/4 x1 - 2 x2 ≤ 8,  

2 x1 + 2 x2 ≤ 22,  

4 x1 + x2 - v5 = 38,  

2 x1 + 6 x2 - v6 = 30,  

4 x1 - 6 x2 - v7 = 24 

______________________ 

  10 x1 + x2 

A megengedhető megoldások tartománya ekkor: 
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Láthatóan egyetlen pont! Vagyis számolás nélkül is biztosak lehetünk benne hogy a [9,2] efficiens pont. 

(Mivel megoldásunk nem szolgáltathat mást mint az egyetlen lehetséges (megengedhető megoldások 

tartományába eső) pontot! ) 

Felírva azért az induló és a további Szimplex táblákat, hogy lássuk számolásainkban hogyan jelenik meg ezen 

eset: 
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Elértük a másodlagos célfüggvény kielégítettségének állapotát, majd áttérhetünk célfüggvényünk 

optimalizálására. 

  

Az erről leolvasható megoldás: 

 

 

Ez láthatóan megegyezik induló megoldásunkkal. Vagyis módszerünk nem tud jobb pontot előállítani, vagyis a 

megadott pont legjobb (efficiens, Pareto optimális) pont. A tartomány megjelenítése ezen optimális ponttal: 
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(Ez teljesen azonos a megengedhető megoldások tartományával, csak a pontot most pirossal szineztük.) 

 

7. Összefoglalás 

Ezen fejezetben a többcélú optimalizálási feladatok néhány kezelési lehetőségét mutattuk be. 

A szekvenciális optimalizálás módszerét - mely tulajdonképpen a céljaink (külső, fizikai, modellezési) 

szempontok szerinti sorbarkása után az első célra vonatkozó optimum megkeresése, illetve, ha van az első 

célnak alternatív optimuma, akkor azok közül a második illetve további célok számára legkedvezőbb megoldás 

kiválasztása. 

A dimenziótlanítás módszerét - mely általános modellezési elv. Célfüggvényeink dimenziótlan egyre 

normálásához szükségünk van ezek minimumának és maximumának kiszámítására. Ezekkel végezhető el a 

minimumok kivonása után a terjedelemmel (minimum mínusz maximum értékkel) történő osztás, normálás - 

ami tulajdonképpen a jól ismert százalék fogalomnak felel meg. Így nemcsak dimenziótlan de a [0 , 1 ] 

intervallumba eső azaz egyre normált függvényeket kapunk. Ezek már aggregálhatóak, súlyokkal 

összeadhatóak. Ilyen feladatokra láthatunk példát az anyagban. 

A korlátok módszerét - melyhez szintén célszerű tudnunk az egyedi célok maximumait, nehogy annál nagyobb 

alsó korlátot adjunk meg. A célfüggvények közül valamelyeket, célszerűen egy kivételével mindet, lehet 

korlátnak tekinteni, majd az egyetlen maximalizálandó célt maximálni. 

A legnagyobb közös alsókorlát módszert - melyhez a korlátok módszerének olyatén alkalmazása, hogy a 

közös alsó korlátot változónak tekintjük, - így minden célfüggvényből (ezzel) korlátot képezünk 

célfüggvényként pedig ezen egyetlen változót maximalizáljuk. Ez "egyfelé húzó" függvények esetére a legkisbb 

célfüggvény értékét szolgáltatja. 

Az efficiens pont fogalmát - mely olyan értelemben legjobb pont, hogy nincs nála (vele összehasonlítható) jobb 

pont. Ez a Pareto Optimum fogalmának felel meg. 

Az efficiens pont egy szukcesszív approximációs előállítási módszerét, mely a korlátok módszerére épül. 

Megadunk egy tetszőleges (belső = a megengedhető megoldások tartománya beli) pontot, melyen átmenő 

célfüggvény egyeneseket tekintjük nagyobb egyenlős korlátoknak, célfüggvényként pedig az egyedi célok 

egyszerű aggregáltjait tekintjük. (Ez nem áll ellentmondásban a dimenziótlanítás fejezettel, mivel ezt a 

célfüggvényt csak egy jobb pont meghatározásának technikai céljával használjuk majd. ) Ha így más, jobb 

pontot kapunk akkor eredeti pontunk nem volt efficiens. (Mivel van nála jobb pont.) Ha visszakapjuk a 

megadott pontot, akkor az efficiens pont. (Mivel nincs nála jobb pont.) 
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A - több esetben hosszú, bonyolultnak tűnő - részszámítások az esetek többségében bezárható szekciókban 

találhatóak. Ezek a teljesség, visszaellenőrizhetőség kedvéért kerültek az anyagba, de ezeket csak az 

érdeklődőknek javaslunk áttanulmányozni. A külön file-ban szereplő interaktív modulban megtalálható minden 

számításhoz - végrehajtható - példa. Ezekben egyrészt ellenőrizhetőek az itt kidolgozott példák, másrészt jó 

mintát ad új feladatok megoldására ábrázolására. melyben látható hogyan lehet a számításokat végre hajtani a 

rendelkezésre álló Maple eljárásokkal illetve a grafikon rajzolásokat, mivel ezek, az általános feladatok 

módosított normállá alakítása során bevezett eltérés változók okán nem 

8. Feladatbank 

1. Határozza meg, hogy a [0,5] pont illetve a [8,8] pont efficiens pontja-e a feladatnak? Ahol x1, x2 nem 

negatívak. 

2 x1-x2 ≤ 8,   

x1+4 x2 ≤ 16,    

-2x1+2 x2 ≤ 8 

___________________ 

z1=2x1+5x2 = max.   

z2=6x1-2x2 = max. 

 

2. Elemezze az alábbi többcélú optimalizálási feladatot. Az alábbi preferencia sorrend esetén keresse meg 

megoldását a szekvenciális optimalizálás módszerével! ahol x1, x2, x3, x4 nemnegatív kell legyen 

x1 + x2 + x4 ≤ 100,  

x2 + x3 + x4 ≤ 80,  

x1 + x2 + x3 ≤ 50 

_________________________________ 

z1=  2 x1+3x2+2x3+2x4 =max.    

z2=  4x1+6x2+5x3+4 x4=max.  

z3= x1-5x2+ x3-3x4=min.  

3. Rajzolja fel grafikusan az alábbi többcélú optimalizálási feladatot! Adja meg azon 1-re normált dimenziótlan 

eredő célfüggvény értékét melyben az első célfüggvény 50%-os a második és a harmadik pedig 25 - 25% 

súllyal szerepel! Ahol x1, x2 nem negatívak. 

-2 x1+x2 ≤ 2,   

x1+2 x2 ≤ 12,    

-x2 ≤ 6 

___________________ 

 

z1=6 [Ft/kg]x1[kg]+4[Ft/kg]x2[kg] = max. [Ft]   

z2=-1 [USD/kg]x1[kg]+5[USD/kg]x2[kg] = max [USD]  

z3=7 [liter)/kg]x1[kg]-2 [liter/kg]x2[kg] = max. [liter] 

4. Adja meg az alábbi többcélú LP feladat 1/4 és 3/4 súlyokkal agregált - dimenziótlan egyre normált - 

célfüggvénnyel történő megoldásának induló tábláját! Ahol x1, x2 nem negatívak. 

 x1 + x2 ≤ 10,  

x1 ≤ 6,  

x1 - x2 ≤ 4 

_____________________________ 

z1=-2x1+ x2 = max.   

z2=2x1-x2 = max. " 

 

5. Rajzolja fel grafikusan az alábbi többcélú optimalizálási feladatot! Adja meg azon dimenziótlan eredő 

célfüggvény értékét amelyben az első célfüggvény 40%-os a második 35 a harmadik pedig 25% súllyal 

szerepel! Ahol x1, x2 nem negatívak. 
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x1 + 2 x2 ≤ 12,  

x2 ≤ 6                                                                                                                                              

___________________ 

z1=6x1+4 x2 = max.   

z2=- x1+5 x2 = max.    

z2=7x1-2 x2 = max. 

6. Adja meg az alábbi többcélú optimalizálási feladatban a mindkét célt 50-50%-ban figyelembevevő 

dimenziótlan eredő célfüggvény meghatározásának módját! Ahol x1, x2 nem negatívak. 

x1 + 2 x2 ≤ 40, 

 -x1 + 2 x2 ≤ 20,  

3/8 x1 - x2 ≤ 40 

_____________________________ 

z1= x1+ 4 x2 = max. [millió $]    

z2=8x1-x2 = max.  [ kg ] 

7. Adja meg az alábbi többcélú optimalizálási feladat dimenziótlan célfüggvényeinek 2/9-es és 7/9-es 

súlyozásával vett eredő célfüggvényére vonatkozó optimális megoldását! Ahol x1, x2 nem negatívak. 

2 x1 - x2 ≤ 40,  

-x1 + 4 x2 ≤ 24,  

-2 x1 + 2 x2 ≤ 10 

__________________________ 

z1= 2 x1+5 x2 = max.     

z2=6x1-2x2 = max.  

8. Alkalmazza a korlátok módszerét az alábbi többcélú optimalizálási feladatra ahol x1, x2 nem negatívak! A 

korlátok legyenek a lehetséges maximumok 60 és 60 % - ai. Grafikusan is ábrázolja a számítással vizsgált 

esetet! 

2 x1 - x2 ≤ 40,  

-x1 + 4 x2 ≤ 24,  

-2 x1 + 2 x2 ≤ 10 

_____________________________ 

z1= 2 x1+5 x2 = max.     

z2=-2x1+6x2 = max. 

9. Sejtésünk alapján az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak az xe T = [1, 4] pont efficiens pontja. 

Ellenőrizze a sejtést! x1, x2 nem negatívak. 

2 x1 - 2 x2 ≤ 6,  

5 x1 + 2 x2 ≤ 40,  

x1 ≤ 6, x2 ≤ 10 

____________________________ 

z1= 6 x1-3 x2 = max.     

z2=-2x1+3x2=max.   

10. Állapítsa meg, hogy efficiens pontja-e az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak az [ 15] xe T = [5, 

15/2] pont? x1, x2 nem negatívak. 

16 x1 + 2 x2 ≤ 160,  

-x1 + 2 x2 ≤ 10,  

4 x1 - x2 ≤ 40 

_____________________________ 

z1= 4 x1+6 x2 = max.     

z2=5x1+2x2=max.   

11. Efficiens pontja-e az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak a [ 2 , 4 ] pont? x1, x2 nem negatívak. 

 4 x1 + 2 x2 ≤ 55,  

-x1 - 2 x2 ≤ 16,  
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x1 + x2 ≤ 20 

_____________________________ 

z1= 6 x1-2 x2 = max.     

z2=-3x1+8x2=max.  

12. Efficiens pontja-e az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak az xe T= [1, 4] pont? x1, x2 nem 

negatívak. 

6 x1 + 4 x2 ≤ 30,  

3 x1 - 3 x2 ≤ 9,  

x2 ≤ 4 

_____________ 

z1= 3 x1-5 x2 = max.     

z2=-2x1+9x2 = max. 

13. Efficiens pontja-e az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak az xe T = [2, 14] pont? x1, x2 nem 

negatívak. 

2 x1 - 4 x2 ≤ 40,  

2 x1 + 4 x2 ≤ 60,  

-x1 + x2 ≤ 28 

___________________________ 

z1= 5 x1-2 x2 = max.     

z2=2x1+8x2=max.   

14. Ábrázolja az alábbi többcélú optimalizálási feladatot és vizsgálja az xe T= [10, 10] pont tulajdonságait! 

x1, x2 nem negatívak. 

16 x1+2 x2≤160,    

- x1+2 x2≤10,   

4x1- x2≤  40  

____________________________ 

z1= 4 x1+6 x2 = max.     

z2=5x1+2x2=max.   

15. Efficiens pontja-e az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak az xe T = [10, 15] pont? x1, x2 nem 

negatívak. 

x1 + 2 x2 ≤ 40,  

-x1 + 2 x2 ≤ 20,  

3/8 x1 - x2 ≤ 40 

_____________________________ 

z1=  x1+4 x2 = max.     

z2=8x1-x2 = max. 

 

16. Bizonyítsa be, hogy az alábbi feladatnak az x[e] T xe T = [4, 0, 5] pont efficiens pontja! x1, x2, x3 nem 

negatívak. 

 x1 + 2 x2 ≤ 4,  

-x1 + 2 x3 ≤ 6,  

x1 + x3 ≤ 20 

_____________________________ 

z1=  3 x1+5 x2+8x3 = max.     

z2=3x1-2x2+4x3 = max.  

17. Bizonyítsa be, hogy az alábbi feladatnak az xe T = [8, 10, 15] nem efficiens pontja! x1, x2, x3 nem 

negatívak. 

x1 + 2 x2 ≤ 4,  

-x1 + 2 x3 ≤ 6,  

x1 + x3 ≤ 20 
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_____________________________ 

z1=  3 x1+5 x2+8x3 = max.      

z2=3x1-2x2+4x3  =ax.   

18. Ellenőrizze, hogy az xe T = [8, 8] pont efficiens pontja-e az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak! 

Grafikus ábrázolásának segítségével is támassza alá eredményét! x1, x2 nem negatívak. 

2 x1 - x2 ≤ 8,  

-x1 + 4 x2 ≤ 24 

_____________________________ 

z1= 2 x1+5 x2 = max.     

z2=-2x1+8x2 = max.   

 

19. Efficiens pontja-e az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak az x[e] T xe T = [2, 0] pont? x1, x2 nem 

negatívak. 

5 x1 + 2 x2 ≤ 10,  

-x1 + 2 x2 ≤ 6,  

4 x1 - 6 x2 ≤ 24 

_____________________________ 

z1=  4 x1-2 x2 = max.     

z2=-x1+6x2=max.   

20. Állapítsa meg, hogy efficiens pontja-e az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak az xe T= [10, 12] 

pont? x1, x2 nem negatívak. 

-6 x1 + 10 x2 ≤ 60,  

8 x1 - 4 x2 ≤ 32,  

x1 - x2 ≤ 4,  

x1 + x2 ≤ 40 

 _____________________________ 

z1= 2 x1+8 x2 = max.     

z2=6x1+2x2 = max.  

21. Ellenőrizze, hogy az xe T = [6, 4] pont efficiens pontja-e az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak! A 

feladat grafikus ábrázolásának segítségével támassza alá eredményét! x1, x2 nem negatívak. 

-2 x1 + x2 ≤ 2,   

x1 + x2 ≤ 10,  

x1 ≤ 6,  

x2 ≤ 4,  

x1 - x2 ≤ 4 

_____________________________ 

z1= -2 x1+ x2 = max.     

z2=2x1-2x2=max.   

22. Ellenőrizze, hogy a x T = [10, 9] pont abszolút optimuma-e az alábbi többcélú optimalizálási 

feladatnak? x1, x2 nem negatívak. 

-4 x1 + 8 x2 ≤ 32,  

-10 x1 - 6 x2 ≤ 60,  

 6 x1 - 8 x2 ≤ 48,  

x1 ≤ 10 

_____________________________ 

z1= 2 x1+5 x2 = max.     

z2=6x1-2x2=max.   

23. Határozza meg az alábbi többcélú optimalizálási feladathoz azon dimenziótlan eredő célfüggvény 

értékét amelyben az első célfüggvény 50%-os a második és a harmadik pedig 25 - 25% súllyal szerepel! x1, x2 

nem negatívak. 
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x1 + 2 x2 ≤ 12,  

x1 + x2 ≤ 20,  

-x2 ≤ 6 

_____________________________ 

z1= 6 x1+4 x2 = max.     

z2=-x1+5x2 = max.   

z3=7x1-2x2 = max.   

24. Vizsgálja, hogy az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak az x T= [4, 0, 5] efficiens pontja-e! x1, x2 

nem negatívak. 

x1 + 4 x2 ≤ 14,  

-x1 + 2 x3 ≤ 16,  

2 x1 + x3 ≤ 20 

_____________________________ 

z1= 3 x1+5 x2+8 x3 = max.     

z2=3 x1-2x2+4x3 = max. 

25. Ellenőrizze, hogy az x T = [8, 8] pont efficiens pontja-e az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak! 

Grafikus ábrázolásának segítségével is támassza alá eredményét! x1, x2 nem negatívak. 

2 x1- x2≤8,    

-x1+4 x2≤24 

_____________________________ 

z1= 5 x1+8 x2 = max.     

z2=- x1+3 x2=max.  

26. Alkalmazza a szekvenciális optimalizálás módszerét az alábbi többcélú optimalizálási feladatra! A 

függvények elsőbbségi sorrendje egyezzen meg indexükkel. Viszonyítási céllal határozza meg a 

célfüggvények (egyedi) maximumait is. x1, x2, x3, x4 nem negatívak. 

  

x1 + 2 x2 + x4 ≤ 100,  

x2 + x3 + x4 ≤ 80,  

x1 + x2 + x3 ≤ 50 

_________________________________ 

z1= 2 x1-x2+x3+ x4 = max.    

z2=  4x1+8x2+5x3+4x4 = max.  

z3= x1-6x2+ x3-3x4 = min.  

27. Alkalmazza a szekvenciális optimalizálás módszerét az alábbi többcélú optimalizálási feladatra! A 

függvények elsőbbségi sorrendje egyezzen meg indexükkel. Viszonyítási céllal határozza meg a 

célfüggvények (egyedi) maximumait is. x1, x2, x3, x4, x5 nem negatívak. 

x1 + x2 + x4 - x5 ≤ 100,  

x2 + x3 + 2 x4 + x5 ≤ 180,  

x1 + x2 + x3 + 2 x5 ≤ 150 

_________________________________ 

z1= x1+4x2+2x3+5x4+2x5 = max.    

z2=  11x2+13x4+9x5 = max.  

z3= x1-5x2+2x4-6x5 = min. 

28. Ellenőrizze, hogy az x T = [0, 8] pont efficiens pontja-e az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak! 

Grafikus ábrázolásának segítségével is támassza alá eredményét! x1, x2 nem negatívak. 

 x1 + x2 + x4 - x5 ≤ 100, 

x2 + x3 + 2 x4 + x5 ≤ 180, 

x1 + x2 + x3 + 2 x5 ≤ 150 

_________________________________ 

z1= x1+4x2+2x3+5x4+2x5 = max.    
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z2=  11x2+13x4+9x5 = max.  

z3= x1-5x2+2x4-6x5 = min. 

29. Ellenőrizze, hogy az x T = [3, 4] pont efficiens pontja-e az alábbi többcélú optimalizálási feladatnak! 

Grafikus ábrázolásának segítségével is támassza alá eredményét! x1, x2 nem negatívak. 

2 x1- 4 x2≤8,    

-x1+ x2≤20, 

_____________________________ 

z1= 2 x1+5 x2 = max.     

z2=- 2 x1+6 x2 = max. 

30. Alkalmazza a korlátok módszerét az alábbi többcélú optimalizálási feladatra! A korlátok értéke legyen 

az adott függvény mximumának rendre 25% és 50% ! x1, x2 nem negatívak. 

2 x1- x2≤8,    

-x1+4 x2≤24, 

_____________________________ 

z1= 2 x1+5 x2 = max.     

z2=- 2 x1+6 x2 = max. 
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6. fejezet - Egészértékű programozás, 
bináris egészértékű programozás 

1. Bevezető 

A lineáris programozás normálfeladatát a következőképp fogalmazuk meg: 

maximalizálandó z = cTx, 

feltéve, hogy Ax ≤ b, x ≥ 0, b ≥ 0 , ahol 

 

A gyakorlatból származó feladatok egy részében a változók kizárólag egészértékeket vehetnek fel. Az 

egészértékű feladatot a lineáris programozás normálfeladata alapján írhatjuk fel: 

maximalizálandó z = cTx, 

feltéve, hogy Ax ≤ b, x ≥ 0, b ≥ 0 , ahol xi egész, (i=1, 2, ..., n) 

A változók egészértékűségét a változók teljes körére vagy csak egy részére is előírhatjuk. 

A fejezet további részében a lineáris programozás normálfeladatára folytonos lineáris programozási feladatként 

(folytonos lp) hivatkozunk. 

Az egészértékű feladat jelentőségét a következő két példával világítjuk meg. Ha arról kell döntenünk , hogy a 

nyereséges termelés érdekében hány gépet kell üzembe állítanunk, akkor az 1,4 darab nem fogadható el 

optimális megoldásként. Más alkalommal arról kell döntenünk, hogy hány darab 24 férőhelyes állattartó blokkot 

telepítsünk adott korcsoportú sertéseink számára. Természetesen nem fogadható el a 0 darab állattartó blokk 

megoldásként, ha a lineáris programozási feladat megoldására használt szimplex módszer 0,15 darab állattartó 

blokkot javasol, mint optimális megoldást. Vagy nem telepítünk álattartó blokkot egyáltalán - egyúttal 

lemondunk a teljes sertéstartó tevékenységünkről -, vagy a blokk kapacitásának egy részét kihasználatlanul 

hagyjuk, és a törtmegoldás által elméletileg lehetségesnek tartott értéknél valamivel gazdaságtalabbul 

üzemeltetjük az állattartó telepünket. 

2. Az egészértékű programozási feladat megoldása a 
Gomory-vágás módszerrel 

Mielőtt a Gomory-vágás módszerét ismertetnénk, példákon keresztül bemutatjuk, hogy a folytonos lineáris 

programozási feladat megoldásának kerekítésével nem feltétlenül jutunk el optimális egészértékű megoldáshoz. 

Még az is megeshet, hogy a kerekítés után nem is megengedett megoldást kapunk. 

Legyen a feladatunk a következő: 

Feltételrendszer: 
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Maximalizálandó célfüggvény: 

 

A változók egészértékűsége mellett maximalizáljuk a célfüggvényt! 

A megoldást grafikusan is szemléltethetjük, hiszen a feladatunk kétdimenziós. 

 

A folytonos lp feladat célfüggvényének maximális értéke 10,5 a megengedett tartomány (2,1/2) csúcspontjában. 

Ha az egészértékű programozási feladat megoldását kerekítéssel szeretnénk megkapni, akkor a (2,0) pont 

adódik. A (2,0) pont nem része a megengedett tartománynak. Az ábrán jelöltük a megengedett tartományon 

belüli legkedvezőbb rácspontot (1,1), ahol a célfüggvény értéke 6. 

Tekintsük a következő feladatot: 

Feltételrendszer: 
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Maximalizálandó célfüggvény: 

 

Amint a következő ábrán megfigyelhetjük, a folytonos lineáris programozási feladat optimális megoldása: 

x1 = 3, x2 = 8/3 

 

A célfüggvény értéke: z = 3/5+8/3 = 49/15 

A legközelebbi egész koordinátákkal rendelkező rácspont a megengedett tartományban: x1 = 3, x2 = 2. 
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De a legközelebbi rácspont nyilvánvalóan nem lehet az optimális megoldás, vagyis a legnagyobb 

célfüggvényértékű megoldás. 

A célfüggvény értéke z = 3*1/5+2 = 39/15. 

Az ábráról leolvasható, hogy az optimális egészértékű megoldás: x1 = 1, x2 = 3. 

Ebben az esetben a célfüggvény értéke: z = 0*3+3 = 3 = 45/15. 

2.1. A Gomory-féle vágási feltétel bevezetése 

A Gomory-féle vágás módszere új, ún. "vágási" feltételt vezet a feltételrendszerbe, amely garantálja, hogy a 

folytonos lineáris programozási feladat optimális, nem egészértékű megoldása a vágás végrehajtása után már 

nem lesz megengedett megoldás. Ugyanakkor a megengedett megoldások eredeti halmazából egészértékű 

megoldás nem kerül ki. 

A Gomory-féle vágási feltétel bevezetésére azt követően kerül sor, hogy az egészértékű programozási 

feladathoz tartozó folytonos lineáris programozási feladatot megoldjuk. Ha az optimális megoldás egészértékű, 

akkor nincs további teendő. 

Amennyiben nem minden változó egészértékű, akkor egy vágási feltételt illesztünk a szimplex táblába. 

A lineáris programozási feladat optimális megoldást tartalmazó szimplex táblája a következő alakban írható fel: 
 

  u1
T x2

T   

x1 A11
-1 A11

-1A12 A11-b1 

u2       

        

A Gomory-vágás szempontjából érdektelen részeket most üresen hagytuk. 

A Gomory-vágási feltételeket a következőképp fogalmazzuk meg: 

(A11
-1-[A11

-1]) u1+(A11
-1A12-[A11

-1A12]) x2 ≥ A11
-1b1-[A11

-1b1] 

A vágási feltételt úgy értelmezhetjük, hogy keressük u1 és x2 értékeit, melyekre az egyenlőtlenségrendszer bal 

oldala x1 értékének a törtrészénél nagyobb vagy egyenlő. Így a jelenlegi optimális megoldást biztosan kizárjuk 

az elfogadható megoldások halmazából. 

Az új vágási feltételt az x1 vektor egy nem egészértékű elemére írjuk fel. A törtrész mindig pozitív. 

A fenti vágási feltételt minusz eggyel való szorzás után illesztjük a szimplex táblába. Így ≤ jellegű feltételt 

kapunk, a szimplex táblázat jobb oldali oszlopába negatív érték kerül. Ez a szimplex táblázat olyan megoldást 

tartalmaz, amely nem elfogadható, hiszen sem a primál, sem a duál változók értéke nem lehet negatív. 

A megengedett megoldás előállítására a korábban ismertetett duál szimplex módszert alkalmazzuk. 

Amennyiben a megoldásra vonatkozó egészértékűség feltétele nem teljesül, úgy addig illesztünk be további 

vágási feltételeket, amíg az egészértékűség feltétele nem teljesül. 

2.2. A vágási feltétel bevezetésének grafikus szemléltetése 

Grafikusan szemléltetjük a vágási feltétel bevezetését az előző feladatunk segítségével. 

Feltételrendszer: 
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Maximalizálandó célfüggvény: 

 

Első lépésként a szimplex módszer alkalmazásával megoldjuk az egészértékű feladathoz tartozó folytonos 

lineáris programozási feladatot. 

Az induló táblázat: 

 

Mivel az induló táblázat nem optimális megoldást tartalmaz, elvégezzük az x1↔u1 elemi bázistranszformációt. 

 

Az első transzformáció nem eredményezet optimális megoldást, elvégezzük az x2↔u2 elemi 

bázistranszformációt. 

 

A második transzformációt követően a folytonos lp optimális, de nem egészértékű megoldásáhozhoz jutunk. 

x1 = 3, x2 = 8/3, z = 49/15 

A megengedett megoldások halmazát és az optimális megoldást a következő ábrán tekinthetjük meg: 
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A folytonos lp optimális megoldásában x2 értéke törtszám. A vágási feltétel bevezetéséhez az optimális nem 

egész megoldást tartalmazó táblázatban x2 változó sorában meghatározzuk az értékek tört részét, felírjuk a 

vágási feltételt. 

 

A vágási feltételt grafikusan is szemléltetjük. u1 helyébe 3 - x1 -t helyettesítünk. A behelyettesítést követően 

kapunk egy, az ábrán is megjeleníthető feltételt: 

 

 

Megfigyelhetjük, hogy a vágási feltétel az eddigi optimális, de nem egészértékű megoldást lemetszi a 

megengdett megoldások halmazáról. Ugyanakkor egyetlen lehetséges egészértékű megengedett megoldást sem 

zárt ki. 
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A vágási feltétellel kiegészítjük a szimplex táblázatunkat is. A szimplex táblázatba nagyobb-egyenlő feltétel 

nem írható be, mínusz eggyel való szorzásra van szükségünk. A változó jelölésére ξ2-t használunk, utalva arra, 

hogy x2 sorából készült a vágási feltétel. 

 

A további transzformációt a duál-szimplex módszer szerint végezzük, negatív generáló elemet kell 

választanunk. Elvégezzük a ξ2↔ u1 elemi bázistranszformációt. 

 

Az első vágási feltétel még nem eredményezett egészértékű megoldást. További feltétel, esetleg feltételek 

beillesztésére van szükség. A következő vágási feltételt x1 sora szerint készítjük., majd beillesztjük a szimplex 

táblázatba. 
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Ismételten a duál szimplex módszer szerint végezzük a transzormációt., negatív generáló elemet kell 

választanunk. Elvégezzük a ξ1↔ξ2 elemi bázistranszformációt. 

 

A feladat 6. táblázatában a megoldás optimális egész megoldás. x1 = 0, x2 = 3, z = 3. A feladatot ezzel 

megoldottuk. 

2.3. Példa a Gomory-vágás alkalmazására 

A Gomory-vágás módszert egy nagyobb méretű, ábrázolásra már nem alkalmas feladaton keresztül is 

bemutatjuk. 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfüggvény: 

 

Egészértékű megoldás mellett maximalizáljuk a célfüggvényt! 

Első lépésként megoldjuk az egészértékű feladathoz tartozó folytonos lineáris pogramozási feladatot. 

Az induló táblázat a szimplex módszerhez 

 

Az induló táblázat nem tartalmaz optimális megoldást, generáló elemet választunk. Az x1↔u3 elemi 

bázistranszformációt elvégezve kapjuk: 
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Az első táblázat nem tartalmaz optimális megoldást. további báziscserére van szükség. A lehetséges generáló 

elemet kiválasztjuk. A x4↔u2 bázistranszformációt végrehajtva kapjuk: 

 

A második táblázat a folytonos lp optimális megoldását tartalmazza. Az egészértékűség feltételének nem felel 

meg. 

x1 változó értéke nem egész, a vágási feltételt x1 sorából készítjük, majd csatoljuk a szimplex táblázathoz. 

 

 

A duálszimplex módszernek megfelelően választjuk ki a generáló elemet. ξ1↔u2 bázistranszformációt 

végrehajtva kapjuk: 
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Az első vágási feltétel után még nem kaptunk egészértékű megoldásokat. x4 változó nem egészértékű. A vágási 

feltételt u2 sorából készítjük, majd csatoljuk a szimplex táblázathoz. 

 

 

A duálszimplex módszernek megfelelően választjuk ki a generáló elemet. ξ4↔x2 bázistranszformációt 

végrehajtva kapjuk: 
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Az utolsó táblázatunkban a megoldás optimális és egészértékű, két vágási feltétel beillesztése után. 

A feladat 6. táblázatában a megoldás optimális egész megoldás. x1 = 2, x2 = 1, x3 = , x4 = 6, z = 55. 

2.4. Interaktív felület a Gomory-vágás gyakorlásához 

A fejezethez tartozó interaktív gyakorlófelület az előzetesen megadott feladatok kiválasztására, majd 

megoldására alkalmas. A gyakorló falület használatára az első fejezetben, a normálfeladat gyakorlására 

alkalmas modulnál leírtakat tekintsük iránymutatónak. Itt most csak egyetlen fontos tudnivalóra híjuk fel a 

figyelmet. 

A folytonos lp feladat optimális megoldásának előállítását követően, amennyiben az nem egészmegoldás, új 

vágási feltételt kell bevezetnünk a feladatba. Meg kell adnunk egy változót, amelynek az érték nem egész, a 

vágási feltételt a feladathoz hozzá kell adnunk. Használjuk az interaktív felület következő elemeit a 

kiválasztásra és a feltétel hozzáadására: 

 

Megjegyzés: 

Az interaktív gyakorlófelület a Maple keretrendszeren keresztül érhető el. 
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2.5. Megoldásra ajánlott további feladatok a Gomory-vágás 
gyakorlásához 

Oldjuk meg a következő feladatokat xi ≥ 0, xi egész, i = 1, ..., n feltételezése mellett! 

1. feladat 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfüggvény: 

 

2. feladat 

Feltételrendszer: 

 

Maximalizálandó célfüggvény: 
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3. A korlátozás és szétválasztás módszere 

Az előző fejezetben folytonos lineáris programozási feladat optimális egészértékű megoldását kerestük a 

Gomory-vágás módszerével. A Gomory-vágás módszerén túl további eljárásokat is ismertek az egészértékű 

feladatok optimális megoldásának meghatározására, most a "Korlátozás és szétválasztás" módszerével 

ismerkedünk meg. 

Az egészérték problémák optimális megoldását a korlátozás és szétválasztás módszerével hatékonyan 

előállíhatjuk. A módszer alkalmazása esetében kulcsfontosságú, hogy a megoldások halmazát - melybe a 

megengedett és nem megengedett megoldásokat is beleérthetjük - egyszerűen részekre tudjuk bontani, a 

megoldások részhalmazain a célfüggvény minimális vagy maximális értékét gyorsan meghatározni. A módszer 

alkalmazása során a megoldások halmazát rekurzív módon bonjuk részhalmazokra, az egyes részhalmazok 

egymást követő vizsgálatával egyfelől egyre jobb megoldást állítunk elő, másfelől a megoldáshalmaz egyes 

részhalmazairól felderíjtük, hogy részletes vizsgálatukra nincs szükség, mivel az optimális megoldást nem 

tartalmazzák. 

3.1. Egészértékű programozási feladatok megoldása korlátozás 
és szétválasztás módszerével 

Oldjuk meg a következő feladatot xi ≥ 0, xi egész, i = 1, ..., n feltételezése mellett! 

 

Maximalizálandó célfüggvény: 

 

Korábbi fejezetekben megismerkedtünk az operációkutatás elméletében, módszertanában alaposan kidolgozott 

eljárásokkal, mint a szimplex módszerrel, a duál szimplex módszerrel stb. 

A Maple programban kitűnően megvalósításra kerültek ezek az eljárások. A beépített Maple parancsok 

használatára támaszkodunk a következőkben. Célunk az egészértékű programozási feladat megoldása a 

szétválasztás és korlátozás módszerével, ami a részletszámításokat illeti a Maple-re bízzuk magunkat. 

A Maple a szimplex módszert a simplex csomagban teszi elérhetővé a felhasználó számára. A simplex 

csomagban helyet kapott néhány olyan eljárás, melyek segítségével önállóan is megoldhatunk lineáris 

programozási feladatokat. 

A "with(simplex):" utasítással a simplex csomagra történő utalást állítjuk be. 

A lineáris programozási feladatot a simplex csomag maximize utasításával oldjuk meg. A maximize utasítás 

számára a lineáris programozási feladatot a célfüggvény és a korlátozó feltételek együttese határozza meg. 

A feladat megadásakor szabadon megválaszthatjuk a képleteinkben szereplő változók neveit, természetesen mi 

az eddig megszokott jelöléseket használjuk. Az ismeretleneinket x1 és x2 jelöli. A célfüggvény a maximize 

utasítás első paramétere, ettől vesszővel elválasztva, kapcsos zárójellel bezárva {a korlátozó feltételeket} 

soroljuk fel. A korlátozó feltételeket egymástól vesszővel választjuk el. A kapcsos zárójelben történő felsorolást 

a Maple a korlátozó feltételek halmazaként kezeli. A maximize utasítást pontosvesszővel zárjuk. Az Enter 

billentyű leütését követően megkajuk a lineáris programozási feladat optimális megoldását is. 

[> with(simplex): 
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[> maximize(7x1+5x2, {x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x1+x2 ≤ 7, 9x1+5x2 ≤ 45}); 

 

Ha a maximize utasítást a NONNEGATIVE paraméterrel kiegészítjük, akkor a x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 feltételek megadása 

feleslegessé válik, a Maple utasításaink áttekinthetőbbek lesznek. Az optimális megoldásra természetesen így is 

ugyanazokat az értékeket kapjuk. 

[> maximize(7x1+5x2, {x1+x2 ≤ 7, 9x1+5x2 ≤ 45}, NONNEGATIVE) 

 

A lineáris programozási feladat optimális megoldását kaptuk meg. A célfüggvény értékét az optimális megoldás 

behelyettesítésével számíthatjuk ki. 

A következő Maple utasítással éppen ezt hajtjuk végre. x1 és x2 változók értékeit az eval Maple utasítással tudjuk 

behelyettesíteni a célfüggvény képletébe. Kihasználjuk azt, hogy a százalék szimbólum (%) a Maple 

jelölésrendszerében az utoljára kiszámított értéket jelöli. Így a tévedés lehetőségét is kizárjuk a behelyettesítés 

során. 

[> z = eval(7x1+5x2, %) 

 

A következő ábrán szemléltetjük a korlátozó feltételeket, a megengedett megoldások halmazát, az optimális 

megoldást és az azon keresztül haladó célfüggvény egyenesét. 
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Az egészértékű feladatunk megoldásához vezető lépések közül az elsővel vagyunk kész, az első részfeladat a 

lineáris programozási feladat optimális törtértékű megoldásának meghatározása volt. Az optimum értéke z=40, 

az egészértékű feladat optimuma legfeljebb ennyi lehet, ezt nem haladhatja meg. 

A megengedett egészértékű megoldások közül az optimálisat a szétválasztás és korlátozás módszerével 

határozzuk meg. Szeretnénk elkerülni, hogy az összes lehetséges egészértékű megoldást egyenként előállítsuk, 

az optimalitását megvizsgáljuk. 

A megengedett megoldások halmazát úgy bonjuk két részre, hogy egészértékű megengedett megoldást ne 

veszítsünk el. Tekintsük második részfeladatnak, ha az eredeti korlátozó feltételeinket x2 ≥ 5 egyenlőtlenséggel 

egészítjük ki. A harmadik részfeladatot állítsuk elő úgy, hogy az eredeti feltételeket x2 ≤ 4 egyenlőtlenséggel 

egészítjük ki. A feladat részekre bontását a következő ábrán szemléltetjük: 

 

A szétválasztás és korlátozás módszer alkalmazása során a részfeladatok közül annak a feldolgozásával 

folytatjuk a munkát, amelyet később hoztunk létre. Legyen tehát a 3. részfeladat feldolgása a következő lépés. 

Hívjuk segítségül a Maple simplex csomagjának maximize utasítását. Egészítsük ki a feltételrendszert a x2 ≤ 4 

feltétellel. 

[> maximize(7x1+5x2, {x2 ≤ 4, x1+x2 ≤ 7, 9x1+5x2 ≤ 45}, NONNEGATIVE) 

 

[> z = eval(7x1+5x2, %) 

 

A 3. részfeladat, mint lineáris programozási feladat optimális megoldása nem egészértékű. A korábban 

alkalmazott eljárás szerint két részre bontjuk a 3. részfeladatot. sa optimális Az előző fejezetben folytonos 
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lineáris programozási feladat optimális egészértékű megoldását kerestük a szétválasztás és korlátozás 

módszerével. Mivel az x1 változó értéke tört, ezért bevezetjük a x1 ≤ 2 és x1 ≥ 3 feltételeket, kapjuk a 4. és 5. 

részfeladatot. 

 

Feldolgozzuk az 5. részfeladatot. Maximalizáljuk az 5. részfeladatra felírt lineáris programozái feladatot. A 3. 

részfeladat feltételrendszerét tovább bővítjük az x1 ≤ 2 feltétellel. 

[> maximize(7x1+5x2, {x1 ≤ 2, x2 ≤ 4, x1+x2 ≤ 7, 9x1+5x2 ≤ 45}, NONNEGATIVE); 

 

[> z = eval(7x1+5x2, %); 

 

Az 5. részfeladat egészértékű optimális megoldást eredményezett. A kiszámított értékek x1 = 2, x2 = 4 , az 5. 

részfeladatra vonatkozó maximum értéke z = 34 . A feladat megoldásának hátralévő részében úgy használjuk fel 

az 5. részfeladat optumimát, hogy amennyiben egy másik részfeladat maximuma legyen az akár tört, vagy egész 

kisebb, mint az 5. részfeladaté, akkor azt az egész részfeladatot feldolgozottnak tekinthatjük. 

A 4. részfeladat feldolgozása következik. Maximalizálandó a 4. részfeladatra felírt lineáris programozái feladat. 

A 3. részfeladat feltételrendszerét bővítjük tovább az x1 ≥ 3 feltétellel. 

[> maximize(7x1+5x2, {x1 ≥ 3, x2 ≤ 4, x1+x2 ≤ 7, 9x1+5x2 ≤ 45}, NONNEGATIVE); 

 

[> z = eval(7x1+5x2, %); 

 

A 4. részfeladathoz tartozó lineáris programozási feladat optimális megoldása törtértékű. Az optimuma z = 3*7+ 

5*18/5 = 39. Ez az optimum magasabb, mint az 5. részfeladatra kapott z = 34 . Ezért a 4. részfeladatot x2 szerint 

további részfeladatokra bontjuk. A 6. részfeladatot az x2 ≤ 3 , a 7. részfeladatot a x2 ≥ 4 feltételek bevezetése 

után kapjuk. A 7. részfeladatot szemügyre véve láthatjuk, hogy a megengedett tartománya üres halmaz, a feladat 

további szétválasztása ezen az ágon befejeződött. A 6. részfeladattal fogunk foglalkozni. 



 Egészértékű programozás, bináris 

egészértékű programozás 
 

 177  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A 6. részfeladat feldolgozását a 4. részfeladat feltételrendszerének bővítésével kezdjük. Csatoljuk az x2 ≤ 3 

feltételt. 

[> maximize(7x1+5x2, {x1 ≥ 3, x2 ≤ 3, x2 ≤ 4, x1+x2 ≤ 7, 9x1+5x2 ≤ 45}, NONNEGATIVE); 

 

[> z = eval(7x1+5x2, %); 

 

A 6. részfeladat optimális megoldása nem egészértékű. Az optimuma z=115/3 , ami nagyobb, mint az 5. 

részfeladaté z = 34 = 102/3. Ezért x1 változó értéke szerint alkalmazzuk a szétválasztást. Bevezetjük a x1 ≤ 3 és 

x1 ≥ 4 feltételeket, hogy előállítsuk a 8. és 9. részfeladatot. 

 

A 9. részfeladat egyetlen függőleges szakaszra szűkült. Az optimális megoldása az ábráról is leolvasható, A 

Maple maximize utasítását is használhatjuk, ha a 6. részfeladathoz tartozó feltételrendszert kiegészítjük a x1 ≤ 3 

feltétellel. 

[> maximize(7x1+5x2, {x1 ≥ 3, x1 ≤ 3, x2 ≤ 3, x2 ≤ 4, x1+x2 ≤ 7, 9x1+5x2 ≤ 45}, NONNEGATIVE); 

 

[> z = eval(7x1+5x2, %); 
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A 9. részfeladatra kapott optimális megoldás egészértékű, ráadásul a célfüggvény optimuma magasabb, mint az 

5. részfeladaté. Az eddig fel nem dolgozott részfeladatokat csak akkor választjuk szét további részekre, ha a 9. 

részfeladat megoldásánál magasabb optimumú megoldásra van kilátás. 

Dolgozzuk fel a 8. részfeladatot. A 6. részfeladathoz tartozó feltételrendszert kiegészítjük a x1 ≥ 4 feltétellel. 

[> maximize(7x1+5x2, {x1 ≥ 3, x1 ≥ 4, x2 ≤ 3, x2 ≤ 4, x1+x2 ≤ 7, 9x1+5x2 ≤ 45}, NONNEGATIVE); 

 

[> z = eval(7x1+5x2, %); 

 

A 8. részfeladat megoldása nem egészértékű, optimuma magasabb, mint a 9. részfeladaté, alkalmazzuk a 

szétválasztást x2 változó szerint. Kapjuk a 10. és 11. részfeladatot. A bevezetendő feltételek x2 ≤ 1 (10. 

részfeladat) és x2 ≥ 2 (11.részfeladat). Látható, hogy x2 ≥ 2 feltétel üres halmazt eredményez, az eddig megtalált 

optimum javítására nincs lehetőségünk. 

A 10. részfeladat feldolgozása következik. A 8. részfeladathoz tartozó feltételrendszert kiegészítjük a x2≤ 1 

feltétellel. 

 

[> maximize(7x1+5x2 {x1 ≥ 3, x1 ≥ 4, x2 ≤ 1, x2 ≤ 3, x2 ≤ 4, x1+x2 ≤7, 9x1+5x2 ≤ 45}, NONNEGATIVE); 

 

[> z = eval(7x1+5x2, %); 

 

A 10. részfeladat optimuma magasabb, mint az eddigi egészértékű optimum. Ugyanis 36 = 324/9 < 325/9 . Ezért 

szétválasztjuk a 10. részfeladatot. Bevezetjük a x1 ≤ 4 (12. részfeladat) és x1 ≥ 5 (13. részfeladat) feltételeket. A 

10. feladatra vonatkozó maximize utasítást bővítjük mindkét esetben. 

A 12. részfeladat, amelynek egy szakasz a megengedett megoldás-halmaza: 

[> maximize(7x1+5x2, {x1 ≥ 3, x1 ≥ 4, x1 ≤ 4, x2 ≤ 1, x2 ≤ 3, x2 ≤ 4, x1+x2 ≤ 7, 9x1+5x2 ≤ 45}, NONNEGATIVE); 

 

[> z = eval(7x1+5x2, %); 

 

A 13. részfeladat, amelynek csupán egyetlen-egy pont a megengedett megoldás-halmaza: 

[> maximize(7x1+5x2, {x1 ≥ 3, x1 ≥ 4, x1 ≥ 5, x2 ≤ 1, x2 ≤ 3, x2 ≤ 4, x1+x2 ≤ 7, 9x1+5x2 ≤ 45}, NONNEGATIVE); 
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[> z = eval(7x1+5x2, %); 

 

A 12. és 13. részfeladat megoldásait kiértékelve azt mondhatjuk, hogy nem találtunk az eddig feltárt 

optimumhoz képest, melyet a 9. részfeladat szolgáltatott kedvezőbb megoldást. 

[> maximize(7x1+5x2, {x2 ≥ 5, x1+x2 ≤ 7, 9x1+5x2 ≤ 45}, NONNEGATIVE); 

 

[> z = eval(7x1+5x2, %); 

 

2. részfeladatra megoldott lineáris programozási feladat egészértékű megoldást szolgáltatott, a hozzá tartozó 

optimum magasabb, mint az eddigi egészértékű optimum. 36 < 39 . 

Mivel a szétválasztás módszerével előállított részfeladatok mindegyikét feldolgoztuk, a 2. részfeladat fenti 

egészértékű megoldása egyben az eredeti egészértékű feladat megoldása is. 

3.1.1. Megoldásra javasolt további feladatok 

A korlátozás és szétválasztás módszerével oldja meg a következő egészértékű feladatokat: 

1. feladat 

 

2. feladat 

 

3.2. Vegyes egészértékű programozási feladatok megoldása 
korlátozás és szétválasztás módszerével 

Az egészértékűségre vonatkozó elvárást vonatkoztathatjuk a feladatban szereplő változók mindegyikére, vagy 

csak egy részhalmazukra is. Ha nem minden változóra vonatkozik az egészértékűség követelménye, akkor 

vegyes egészértékű feladatról beszélünk. A korlátozás és szétválasztás módszerét a vegyes egészértékű feladat 

megoldására is alkalmazhatjuk. 

Legyen a vegyes egészértékű feladatunk: 

 

Maximalizálandó célfüggvény: 
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A következő ábrán szemléltetjük a megengedett megoldások halmazát. 

 

Határozzuk meg a lineáris programozási feladat (1. részfeladat) optimális megoldását és a hozzátartozó 

célfüggvény-értéket a Maple utasításainak segítségével! 

[> maximize(5x1+x2, {4x1+x2 ≤ 7, 4x1+2x2 ≤ 11}, NONNEGATIVE); 

 

[> z = eval(5x1+x2, %); 

 

A lineáris programozási feladat optimális megoldása nem felel meg a vegyes egészértékű követelménynek. Az 

x1 értéke nem egész. Új feltételek bevezetésével két részfeladatot állítunk elő. x1 ≤ 1 (2. részfeladat) és x1 ≥ 2 (3. 

részfeladat). A 3. részfeladat megengedett megoldáshalmaza üres, az ábra alapján ezt könnyen beláthatjuk. A 2. 

részfeladatot a következő ábrán találhatjuk. 
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A 2. részfeladat hoz tartozó lineáris programozási feladat optimális megoldását a Maple maximize parancsával 

állítjuk elő. Az 1. részfeladat feltétel rendszeréhez csatoljuk a x1 ≤ 1 feltételt. 

[> maximize(5x1+x2, {x1 ≤ 1, 4x1+x2 ≤ 7, 4x1+2x2 ≤ 11}, NONNEGATIVE) 

 

[> z = eval(5x1+x2, %); 

 

A 2. részfeladat optinális megoldása egyben a vegyes egészértékű feladat megoldása is. mivel x1 értéke egész. 

Minden részfeladat megoldásait átvizsgáltuk. 

3.2.1. Megoldásra javasolt további feladatok 

A korlátozás és szétválasztás módszerével oldja meg a következő vegyes egészértékű feladatokat: 

1. feladat 

 

2. feladat 
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3.3. Bináris egészértékű programozási feladatok megoldása 
korlátozás és szétválasztás módszerével 

Az előző fejezetben folytonos lineáris programozási feladat optimális egészértékű megoldását kerestük a 

korlátozás és szétválasztás módszerével. Gyakori feladattípus az amelyben az ismeretlen mennyiségek csak két 

elfogadható értéket vesznek fel, tipikusan nulla, vagy egy lehet az értékük. 

3.3.1. A hátizsák probléma 

Ha valakinek magával kell cipelni egy kiránduláson a szükséges felszerelést, akkor megfontolja, hogy mi az ami 

fontos, mit hagyjon inkább otthon. Egyenként mérlegeli, hogy melyik tárgy mennyire szükséges a kirándulás 

sikeréhez. Kiderül, hogy a tárgyak között fontossági sorrendet lehet megállapítani. A gyalogos katona 

felszerelésének tekintélyes súlya is hasonló meggondolásokra vezet. A következőképpen fogalmazzuk meg a 

hátizsák problémát: 

A hátizsákba pakolható tárgyak összes súlya nem haladhatja meg a maximálisan cipelhető mértéket. A 

hátizsákban elvinni szándékozott tárgyak súlya ismert, úgyszintén számértékekkel jelezzük a tárgyaink 

hasznosságát. Maximalizáljuk a hátizsák tartalmának összes hasznosságát, de az összsúly ne haladja meg az 

engedélyezett mértéket! 

a1x1+a2x2+...+anxn ≤ b, ahol xi = 0, vagy 1 (i=1, 2, ..., n) 

feltétel mellett maximalizálandó: 

z=c1x1+c2x2+...+cnxn 

Tegyük fel, hogy a kirándulásra a következő tárgyaink állnak rendelkezésre. Úgy válogassuk össze a hátizsákba 

kerülő dolgokat, hogy 10 kg-nál többet ne kelljen cipelnünk. Törekedjünk arra, hogy a hátizsákunk tartalmának 

összes hasznossága a lehető legnagyobb legyen. 

6.1. táblázat - Hátizsák probléma. A tárgyak hasznossága 
 

Tárgy Súly (kg) Hasznosság 

x1; Ivóvíz (3l) 3 4 

x2; Pulóver, meleg ruhák 1 2 

x3; Evőeszközök, pohár, stb 1 1 

x4; Iránytű, térkép, távcső, 

egyéb 
4 6 

x5; Sátor 5 8 

x6; Mentőláda 2 5 

x7; Matrac, hálózsák 4 7 

A korlátozás és szétválasztás módszerrel oldjuk meg a hátizsák problémát. 

A Maple nyelvén fogalmazzuk meg a feltételünket és a célfüggvényünket. A feltetel és celfuggveny változót 

írjuk fel a következőképpen: 

[> SulyFeltetel := {3x1+x2+x3+4x4+5x5+2x6+4x7 ≤ 10} 
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[> CelFuggveny := 4x1+2x2+x3+6x4+8x5+5x6+7x7 

 

A hátizsákba pakolt tárgyak együttes súlyára vonatkozó feltételünket ki kell egészíteni az egyes változókra xi ≤ 

1, i = 1 ...7 vonatkozó egyenlőtlenségekkel, ha meg akarjuk oldani a feladathoz tartozó lineáris pogramozási 

feladatot. A súlyra vonatkozó feltétel és a hét változóra vonatkozó további feltétel együttes kezelését a Maple 

nyelvén úgy oldjuk meg, hogy a súlyfeltételt egy egyelemű, a többi feltételt egy hételemű halmazban helyezzük 

el, majd a két halmaz unióját képezzük. A halmaz elemeit a Maple nyelvén a kapcsos zárójelpáron belül 

soroljuk fel. A lineáris programozási feladat megoldását (1. részfeladat) a simplex csomag maximize 

utasításával határozzuk meg. 

[> maximize(CelFuggveny, {x1 ≤ 1, x2 ≤ 1, x3 ≤ 1, x4 ≤ 1, x5 ≤ 1, x6 ≤ 1, x7 ≤ 1} union SulyFeltetel, 

NONNEGATIVE); 

 

[> célfüggvény = eval(CelFuggveny, %); 

 

A megoldás nem egészértékű. Új korlátozó feltételek bevezetésével két részre bontjuk a megengedett 

megoldások halmazát. x5 = 0 és x5 = 1 feltételekkel kapjuk a 2. és 3. részfeladatot. A megoldás menetét a 3. 

részfeladattal folytatjuk, majd a teljes felderítést követően fordítunk figyelmet a 2. részfeladatra. A 3. 

részfeladatot megoldjuk a maximize utasítással. 

[> maximize(CelFuggveny, { x1 ≤ 1, x2 ≤ 1, x3 ≤ 1, x4 ≤ 1, x5 = 1, x6 ≤ 1, x7 ≤ 1} union SulyFeltetel, 

NONNEGATIVE); 

 

[> célfüggvény = eval(CelFuggveny, %); 

 

A 3. részfeladat megoldása nem egészértékű. x7 változóra értéke szerint korlátozó feltételek bevezetésével két 

részre bontjuk a 3. részfeladatot. x7 = 0 és x7 = 1 feltételekkel kapjuk a 4. és 5. részfeladatot. Az 5. részfeladat 

feldolgozásával folytatjuk a megoldást. A 4. részfeladat még felderítettlen. 

[> maximize(CelFuggveny, { x1 ≤ 1, x2 ≤ 1, x3 ≤ 1, x4 ≤ 1, x5 = 1, x6 ≤ 1, x7 = 1} union SulyFeltetel, 

NONNEGATIVE); 

 

[> célfüggvény = eval(CelFuggveny, %); 

 

Az 5. részfeladat megoldása nem egészértékű. x6 változóra értéke szerint korlátozó feltételek bevezetésével két 

részre bontjuk az 5. részfeladatot. x6 = 0 és x6 = 1 feltételekkel kapjuk a 6. és 7. részfeladatot. Az 7. részfeladat 

feldolgozásával folytatjuk a megoldást. A 6. részfeladat még felderítettlen. 

[> maximize(CelFuggveny, { x1 ≤ 1, x2 ≤ 1, x3 ≤ 1, x4 ≤ 1, x5 = 1, x6 = 1, x7 = 1} union SulyFeltetel, 

NONNEGATIVE); 
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A 7. részfeladatnak nincs megoldása. A feltételekben szereplő egyenlőségek ellentmondanak annak, hogy a súly 

ne haladja meg a 10 kg-ot. 

A 6. részfeladat feldolgozásával folytatjuk a megoldást. 

[> maximize(CelFuggveny, {x1 ≤ 1, x2 ≤ 1, x3 ≤ 1, x4 ≤ 1, x5 = 1, x6 = 0, x7 = 1} union SulyFeltetel, 

NONNEGATIVE); 

 

[> célfüggvény = eval(CelFuggveny, %); 

 

A hátizsák problémánk mgoldása során első alkalommal kaptunk egészértékű megoldást. A célfüggvény értéke 

17. További még felderítettlen részfeladatokat kerítünk sorra. A 4. részfeladat feldolgozásával folytatjuk a 

megoldást. 

[> maximize(CelFuggveny, {x1 ≤ 1, x2 ≤ 1, x3 ≤ 1, x4 ≤ 1, x5 = 0, x6 ≤ 1, x7 = 1} union SulyFeltetel, 

NONNEGATIVE); 

 

[> célfüggvény = eval(CelFuggveny, %); 

 

Az 4. részfeladat megoldása nem egészértékű. x4 változóra értéke szerint korlátozó feltételek bevezetésével két 

részre bontjuk a 4. részfeladatot. x4 = 0 és x4 = 1 feltételekkel kapjuk a 8. és 9. részfeladatot. Az 9. részfeladat 

feldolgozásával folytatjuk a megoldást. A 8. részfeladat még felderítettlen. 

[> maximize(CelFuggveny, {x1 ≤ 1, x2 ≤ 1, x3 ≤ 1, x4 = 1, x5 = 0, x6 ≤ 1, x7 = 1} union SulyFeltetel, 

NONNEGATIVE); 

 

[> célfüggvény = eval(CelFuggveny, %); 

 

A hátizsák problémára az előző megoldásnál jobb megoldáshoz jutottunk. A célfüggvény értéke 18. A 8. 

részfeladat feldolgozásával folytatjuk a megoldást. 

[> maximize(CelFuggveny, {x1 ≤ 1, x2 ≤ 1, x3 ≤ 1, x4 = 0, x5 = 0, x6 ≤ 1, x7 = 1} union SulyFeltetel, 

NONNEGATIVE); 

 

[> célfüggvény = eval(CelFuggveny, %); 

 

Ismét egészértékű megoldásunk van, a célfüggvény értéke azonos a korábbi megoldáséval. 

A hátizsák problémánknak a 2. részfeladatának vizsgálatával folytatjuk a megoldást. A 2. részfeladatot 

megoldjuk a maximize utasítással. 

[> maximize(CelFuggveny, {x1 ≤ 1, x2 ≤ 1, x3 ≤ 1, x4 ≤ 1, x5 = 0, x6 ≤ 1, x7 ≤ 1} union SulyFeltetel, 

NONNEGATIVE); 
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[> célfüggvény = eval(CelFuggveny, %); 

 

A 2. részfeladatra felírt lineáris programozási feladat megoldása magasabb célfüggvényértéket szolgáltat, mint 

az eddigi legjobb egészértékű megoldások. Ezért indokolt a 2. részfeladat részekre bontása az x4 változó alapján. 

x4 = 0 és x4 = 1 feltételekkel kapjuk a 10. és 11. részfeladatot. A 11. részfeladat feldolgozásával folytatjuk a 

megoldást. A 10. részfeladat még felderítettlen. 

A 11. részfeladatot megoldjuk a maximize utasítással. 

[> maximize(CelFuggveny, {x1 ≤ 1, x2 ≤ 1, x3 ≤ 1, x4 = 1, x5 = 0, x6 ≤ 1, x7 ≤ 1} union SulyFeltetel, 

NONNEGATIVE); 

 

[> célfüggvény = eval(CelFuggveny, %); 

 

A 11. részfeladatra megoldása magasabb célfüggvényértéket szolgáltat, mint az eddigi legjobb egészértékű 

megoldások. Ezért a 11. részfeladatot az x7 változó alapján részekre bontjuk. x7 = 0 és x7 = 1 feltételekkel kapjuk 

a 12. és 13. részfeladatot. A 13. részfeladat feldolgozásával folytatjuk a megoldást. A 12. részfeladat még 

felderítettlen. 

A 13. részfeladat azonos a már felderített 9. részfeladattal. Nem folytatjuk. 

A 12. részfeladatot megoldjuk a maximize utasítással. 

[> maximize(CelFuggveny, {x1 ≤ 1, x2 ≤ 1, x3 ≤ 1, x4 = 1, x5 = 0, x6 ≤ 1, x7 = 0,} union SulyFeltetel, 

NONNEGATIVE); 

 

[> célfüggvény = eval(CelFuggveny, %); 

 

Az elért egészértékű megoldáshoz tartozó célfüggvény érték kisebb az eddigi optimumnál. 

A 10. részfeladatot megoldjuk a maximize utasítással. Magába foglalja a 8. részfeladatot. 

[> maximize(CelFuggveny, {x1 ≤ 1, x2 ≤ 1, x3 ≤ 1, x4 = 0, x5 = 0, x6 ≤ 1, x7 ≤ 1} union SulyFeltetel, 

NONNEGATIVE); 

 

[> célfüggvény = eval(CelFuggveny, %); 

 

Az elért egészértékű megoldáshoz tartozó célfüggvény érték megegyezik az eddigi optimummal. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a hátizsák feladatunknak négy olyan megoldása van, melynek egyaránt 18 

az összes hasznossága. A megoldások a következők: 

{x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 1, x5 = 0, x6 = 1, x7 = 1}, súly; 10 kg 
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{x1 = 1, x2 = 1, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 1, x7 = 1}, súly; 10 kg 

A korlátozás és szétválasztás módszerrel megoldottuk a hátizsák problémát. A korlátozás és szétválasztás 

részlépéseit fa szerkezetű ábrán szemléltethetjük. 

6.1. ábra - A házizsák probléma megoldása. 1. részlet 

 

6.2. ábra - A házizsák probléma megoldása. 2. részlet 

 

6.3. ábra - A házizsák probléma megoldása. 3. részlet 
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A hátizsák feladat megoldása, a Maple segítségével 

A Maple gazdagon felszerelt programrendszer. Sokoldalú csomagokkal rendelkezik. Természetesen megtaláljuk 

az egészértékű programozási feladatok megoldására elkészített utasítást is. Az Optimization csomagban kell 

keresnünk az LPSolve utasítást. Az LPSolve utasítás nagyon hasonlóan használandó a simple csomag maximize 

utasításához, csupán a működését módosító paraméterekben találunk eltéréseket. Ajánlatos a dokumentáció 

részletes tanulmányozása a Maple utasítások hatékony használatához. Az LPSolve utasítást az egészértékű 

feladatok maximalizálásához a következők szerint kell megtenni: 

[> with(Optimization): 

[> LPSolve(CelFuggveny, {x] ≤ 1, x2 ≤ 1, x3 ≤ 1, x4 ≤ 1, x[5] ≤ 1, x6 ≤ 1, x7 ≤ 1}, union SulyFeltetel, assume = 

{integer, nonnegative}, maximize); 

 

mint láthatjuk az LPSolve utasítás talált optimális egészmegoldást a hátizsák problémánkra. Azt is megfigyeljük 

azonban, hogy az alternatív megoldásokat nem derítette fel. 

3.3.2. Hozzárendelési feladat 

Négy fogadó állomáson kell négy szállítmányt kirakodni és feldolgozni. Mind a négy fogadó állomás alkalmas 

bármelyik szállítmány fogadására, de a kirakodás és feldolgozás költsége állomásonként és szállítmányonként 

eltérő lehet. Olyan fogadási tervet kell készítenünk, amely a legkisebb költséggel oldja meg a kirakodás és 

feldolgozás feladatát. 

A feladat költségmátrixa a következő 

 

A feladat megfogalmazása felveti azt a gondolatot, hogy az összes lehetséges megoldást sorba vesszük, majd a 

minimális költségű megoldást felkínáljuk. Sajnos a bináris egészértékű feladat lehetséges megoldásainak száma 
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kettő hatványai szerint növekszik. Ha nem bináris feladatról van szó, hanem többértékű egy-egy változó, akkor 

sokkal több a lehetséges megoldások száma. Jelentős számítástechnikai kapacitás köthet le az ilyen típusú 

feladatok megoldása. A szétválasztás és korlátozás módszer algoritmusa első lépésben a megengedett 

megoldások halmazát néhány részhalmazra bontja. A részhalmazokat vagy sikerül kizárni a további 

vizsgálatokból, vagy további részhalmazokra bontjuk. Egész addig folytatjuk ezt az eljárást, amíg az optimális 

megengedett megoldáshoz el nem jutunk. A szétválasztás és korlátozás módszere rekurzív algoritmus. Az 

adminisztrálása a legcélszerűbben egy fa szerkezet ábráján végezhető. 

A feladat megoldása 

Költségminimalizálás a feladatunk, a minimális költségű fogadási terv meghatározása. Az optimális 

megengedett megoldás költsége ebben a pillanatban ismeretlen, legyen Z=M (végtelen). 

Az összes megoldások halmaza tartalmaz a megengedett megoldások mellett nem megengedett megoldásokat is. 

Példánkban a megengedett megoldásokból 4!=24 létezik. Egy szállítmány csak egy fogadó állomásra mehet. 

Az összes megoldást tekintve meghatározzuk a legkisebb költségű megoldást. 

A fogadó állomások szerint az oszlopminimumok összege 2+2+1+2=7 (DDCC). Ez az összes megoldások 

halmazára nézve a legkisebb költség, bár nem megengedett megoldás, vagyis az A és B szállítmányok nem 

kerülnek fogadó állomáshoz, a C és D viszont kétszer is számításba jön. 

A vizsgált halmaz minimális költségű megoldása azért érdekes, mert ha ez megengedett megoldás, akkor a 

későbbi részhalmaz vizsgálatokra esetleg már sor sem kerül, hiszen csak ennél jobb megoldást fogadunk el. 

Négy részhalmazra bontjuk az össze megoldás halmazát. A részekre bontásnak egyértelmű szabályon kell 

alapulnia. Most válasszuk azt, hogy az első fogadó állomás melyik szállítmányt fogadja. 

A négy részhalmazt egyenként megvizsgáljuk. 

A harmadik, C hozzárendelés minimális költsége 12 (CDBA, Z=3+2+3+4=12), és ez megengedett megoldás. Az 

A hozzárendeléshez tartozó minimális költségű megoldása nem megengedett (ADCC, Z=7+2+1+2=12), de 

értéke 12, azonos az eddig megtalált legalacsonyabb költségű megoldáséval. Még nem zárhatjuk ki, hogy 

később meg kell vizsgálnunk ezt a részhalmazt, tartalmazhat alternatív megengedett megoldást. 

A B és D hozzárendelés megoldáshalmazok minimális költségű megoldásai (BDCC, Z=5+2+1+2=10) és 

(DACC,Z= 2+3+1+2=8) nem megengedettek ugyan, de vizsgálatot véngzünk, tartalmaznak-e kedvezőbb 

megengedett megoldást, mint az eddig megtalált legjobb (CDBA, Z=12). 

 

A feladat megoldását a D hozzárendelés részhalmaz elemzésével folytatjuk. Ezt a részhalmazt úgy kaptuk, hogy 

az első fogadó állomáshoz a D szállítmányt rendeltük. A második fogadó állomáshoz rendre A, B, C 

szállítmányokat rendelve kapjuk a részhalmazokra bontás következő szintjét. 
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A részhalmazokhoz tartozó minimális költségű megoldásokat előállítottuk, A DC hozzárendelés esetén 

megengedett megoldást eredményezett a legisebb költségű megoldás (DCBA, Z=2+3+3+4=12). A DA és DB 

hozzárendeléssel létrehozott részhalmazok további vizsgálatra várnak. A DA részhalmaz vizsgálatával folytatjuk 

a feladat megoldását. Mint a következő ábrán láthatjuk, a DA részhalmazból két megengedett megoldás 

választható. A DABC hozzárendelés költsége Z=2+3+3+2=10, a DACB hez tartozó költség Z=2+3+1+5=11. 

DABC az eddig felfedezett legkisebb költséget eredményező megengedett megoldás. Az eddigi vizsgálatok 

alapján kijelenthetjük, hogy alacsonyabb költségű megengedett megoldása nem létezik a feladatnak. 

 

DACB megoldást kizárjuk. Az eddigiek során vizsgálatra előjegyzett részhalmazok közül kizárjuk a vizsgálat 

alól a DB részhalmazt és az A részhalmazokat, mivel a hozájuk tartozó megoldások mind magasabb költséget 

eredményznének, mint Z=10. A C részhalmazhoz tartozó CDBA (Z=12) megoldást is elvetjük. 

A B részhalmaz vizsgálatával a feladat feladat alternatív optimális megengedett megoldásait keressük. A B 

részhalmaz minmális költségű megoldása nem megengedett, (BDCC, Z=5+2+1+2=10). A BA részhalmaz 

minimális költségű megoldása BACC, Z=5+3+1+2=11, a részhalmazt kizárjuk a további vizsgálatokból. BC 

részhalmaz minimális költségű megoldása megengedett, de Z=5+3+3+4=15 értéke magasab, mint az eddig 

megtalált legjobb megoldásé (Z=10). A BD részhalmazt tovább vizsgáljuk. 

 

BD részhalmaz megengedett megoldásai BDAC (Z=5+2+4+2=13) és BDCA (Z=5+2+1+4=12). Mindkettő 

kedvezőtlenebb, mint az eddigi legjobb megoldásunk. 



 Egészértékű programozás, bináris 
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A megoldások halmazát teljes egészében feldolgoztuk. Az optimális megoldás tehát DABC, Z=10. 
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7. fejezet - Érzékenységvizsgálat 

1. Bevezetés 

Lineáris programozási feladatainkban felvetődhet a kérdés, hogy egy adott megoldás, vagy megoldás struktúra, 

milyen változások mellett tartható meg, mikor kell újabb megoldást keresni, termék struktúrát bevezetni. 

Sokszor hallhattuk termelőktől, gazdálkodóktól "már nem éri meg". Másképp fogalmazva, hogy az árak, a 

kapacitás korlátok, vagy akár a technológia változása mellett mely termékek gyártása biztosítja továbbra is az 

optimális megoldást. 

Ezen kérdéskörrel foglalkozik az érzékenység vizsgálat témaköre, mely a paramétereknek a megoldások 

milyenségére történő hatásának a vizsgálatára ad egy a hallgatók számára hasznos, jó példát, a kapacitás vektor 

elemeinek és a célfüggvény együtthatóknak a változásának vizsgálatával. Ezt két okból is elégségesnek ítéljük. 

Egyrészt mert a szakirodalom is így tárgyalja, másrészt mivel más technológiával - azaz együttható mátrix-szal ( 

A ) rendelkező feladat már leginkább új feladatnak tekinthető. 

Mindez nem csak azért hasznos, mert ennek keretében részletesen alkalmuk lesz ilyen vizsgálatot végigcsinálni 

- úgy kézi számítással mint Maple utasítások segítségével - hanem talán még inkább azért, mert így megérthető 

más, nemlineáris esetekre az érzékenység vizsgálat fogalma. 

Az anyag olvasásakor nem szükséges a Maple utasítások megismerése használata, de az olvasó számára - a 

hosszan leírt kézi számolások okán - gyorsan nyilvánvalóvá válik, hogy használatuk nem csak nagyon hasznos, 

de nagyon egyszerű is. Hasznos még ez a témakör azon okból is hogy kisebb elméleti levezetést igényel, mely 

bázisán alakul ki az algoritmus, vagyis a számítási technika. 

2. Érzékenység vizsgálat elméleti levezetés 

Egy már megoldott LP feladatban a megoldás ismeretében az induló táblában csoportosítsuk a sorokat u i és az 

oszlopokat xi úgy, hogy vegyük előre azokat amelyek részt vettek a báziscserében ("generálás"-ban). Belátható, 

hogy ez megvalósítható, mivel az induló táblában a Szimplex megoldás megkezdése előtt a sorok és oszlopok 

cseréje megengedett. Indokolhatjuk ezen cserék jogosságát még azzal is, hogy a változók sorrendje a modell 

felállításnál ( melyik lesz az x1 és melyik x2 ) csak a modell alkotó döntésétől függ. 

Tegyük meg - az optimális tábla tapasztalata alapján - ezt a cserét azzal a körül tekintéssel, hogy a báziscsere 

elemek rendre a főátló elemei legyenek. (Ennek megvalósíthatóságát a továbbiakban nem bizonyítjuk csak 

példával támasztjuk alá és indolkoljuk). Ezáltal az induló táblánkat tulajdonképpen partícionáltuk (részekre 

osztottuk): a báziscserében részt vevő, ill. részt nem vevő részekre. Általános matematikai jelöléssel ekkor a 

korábbi induló tábla alak 

 

helyett az alábbi alakot kapjuk az induló táblára: 
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Ahol xT
1 a báziscserében részvett xT

2 pedig a a báziscserében rész nem vett változók vektora. Hasonlóan uT
1 a 

báziscserében részvett uT
2 pedig a báziscserében részt nem vett sorok Szimplex tábla jelölései. Ekkor - a 

levezetést mellőzve - az optimális tábla általános, mátrixokkal felírt alakja: 

 

Könnyen belátható, hogy az optimális táblában az A11 mátrix helyére az inverze kerül, mert a főátló teljes 

báziscseréjével ("végiggenerálásával") éppen a mátrix inverzét kapjuk. 

A fenti tábla megvizsgálható azon szempontból, hogy az optimális tábla output értékei (bopt, copt, zopt) a tábla mely 

ilyetén felosztott részeitől függnek. Például: ha - az eredeti táblában - b1 valamely eleme változik az változást 

okoz a célfüggvény értékében, ha azonban b2 - é az nem okoz változást, mivel b2 nem szerepel zoptimális 

kifejezésében! Hasonlóan ha c1" valamely eleme változik az változást okoz a célfüggvény értékében, c2 

elemének változása azonban nem. A technológia - vagyis az együttható mátrix különböző részeinek - változása 

hasonlóan, attól függően hogy szerepel-e a vizsgálni kívánt kifejezésben, változást okozó vagy változást nem 

okozó hatású lehet. Egészítsük ki most az optimális táblát az alábbi (s ) segédvektorokkal, 

 

 

 

melynek képzési szabályai az alábbiak: 

Ahol a táblázat sorában u változó áll, ott a segédvektorban b-t jelenítünk meg, ahol x ott nullát. Ennek logikája, 

hogy az u változó a sorokban jelenik meg, melyek végén állnak a b-k a kapacitás korlát értékek. x - hez viszont 

"c tartozik", mivel az oszlopok alján a célfüggvény együtthatók szerepelnek. Fogalmazzunk meg most három 

állítást, (és konstrukciós bizonyítással bizonyítsuk is őket) melyek létjogosultsága majd csak a módszer 

alkalmazásakor derül ki. (Jelenleg - mint a fenti segédvektor definiálás is - öncélúaknak tűnhetnek.) 

1. Állítás 

7.1. egyenlet - (1) 

 

Bizonyítás: 

bopt. az optimális tábla b oszlopából: 
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illetve az (1) képlettel történő számításból: (a segédvektorok definícióit illetve mátrix-vektor szorzást és vektor 

összeadást használva) 

 

Láthatóan azonosságot kapunk. Tehát az ( 1 ) állítás - mivel azonosságra vezethető vissza - bizonyított! 

2. Állítás 

7.2. egyenlet - (2) 

 

Szintén a segédvektorok definícióit helyettesítve és az optimális tábla elemeivel összehasonlítva: 

 

 

Ami éppen az optimális tábla -z sorában álló részével egyezik meg - vagyis cT
opt - al. 

3. Állítás 

7.3. egyenlet - (3) 

 

Bizonyítás: (szintén behelyettesítéssel) 

 

Láthatóan az optimális táblabeli sarokelemet kapjuk, vagyis állításunk bizonyított. 

Mindhárom állítás egyszerű behelyettesítéssel igazolható volt. 
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Mj:Az (1) (2) (3) állítások igazak maradnak akkor is, ha nem rendezzük a sorokat, oszlopokat a főátlón történő 

báziscsere ("generálás") eléréséhez. 

Ennek bemutatására - nem bizonyítására, mert egyetlen példa egy általános állítás bizonyításához nem elegendő 

- tekintsünk egy példát a következő fejezetben. 

Az egzakt matematikai bizonyítás azon lineáris algabrai tulajdonságon alapszik, hogy egy lineáris feladatban a 

sorok és oszlopok cseréje nem befolyásolja az eredményt, csak (természetesen) más koordináta sorrendben 

kapjuk azt meg. 

3. Példa az átrendezhetőség illusztrálására 

A példa feladat: 

 x1+x2+2x3≤8,  

6 x1+3 x2≤12,   

-2 x1+4 x3≤28,  

x1-5x2≤15 

_____________________ 

3x1+7x2+9x3 = max, ahol x1, x2, x3  nemnegatív 

 

Maple ablakban ( a számításokhoz): 

 

 

Induló táblája és optimális megoldása: 

[> erzekenysegInput1a(), bazisChangeV(u1, x3), bazisChangeV(u2, x2); 

[> bazisMegoldas(), celfvErtek(); 
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Elemezve az optimális táblát látható, hogy u1, u2 valamint x2, x3 vesznek részt a báziscserében. Rendezzük át a 

táblát úgy, hogy a báziscsere elemek a főátlóra kerüljenek! 

 

Írjuk fel ezt Maple ablakban is. Jelöljük az új változókat xu és uu -knak. Tulajdonképpen csak x3 - nak kell az 

első oszlopba kerülnie, x2 marad a helyén. Vagyis xu1 = x3 xu2 = x2 xu3 = x1 . Az "u"-k pedig helyükön 

maradhatnak vagyis: uu1 = u3 uu2 = u2 uu3 = u3 ezért azokra nem is alkalmazunk új jelölést. 

2 xu1+xu2+ xu3≤8,  

3 xu2+6 xu3≤12,    

4 xu1-2xu3+≤28,  

-5xu2+xu3≤15 

_____________________ 

9xu1+7xu2+3xu3 = max, ahol xu1,  xu2, xu3  nemnegatív 

Maple ablakban ( a számításokhoz): 

 

 

[> erzekenysegInput1atrend(), bazisChangeV(u1, xu1), bazisChangeV(u2, xu2); 
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[> bazisMegoldas(), celfvErtek() 

 

 

 

Ismételten jelölve a báziscsere helyeket, az optimális táblában: 

 

Láthatóan ténylegesen a főátlón helyezkednek el a báziscsere elemek. 

Ez nem bizonyítása, csak illusztrálása annak hogy ezen átrendezés minden esetben lehetséges. 

4. Az átrendezés nélküli segéd vektorok és állítások 

Az állítás, - hogy korábbi három állításunk akkor is érvényben marad, ha a fenti átrendezést nem tesszük meg - 

korrekt bizonyítása azon alapul, hogy 

sor és oszlop csere nem változtatja báziscsere eredményeinket - csak más sorrendben kapjuk meg őket. 

Ezt korábbi lineáris algebrai tanulmányainkból tudhatjuk. 



 Érzékenységvizsgálat  

 197  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A segédvektorok konstrukciójának szabálya ekkor is az marad, hogy " ui - hez bi , xi - hez pedig nulla tartozik - 

koordinátánként értve a "b" indexű segédvektorok tfb, tjb konstruálásakor." Hasonlóan xj - hez cj , uj -hez pedig 

nulla tartozik - koordinátánként értve a "c" indexű segédvektorok tac, tbc konstruálásakor." 

Ezen segédvektorok csak koordinátáik sorrendjében különböznek az eredeti s vektoroktól. 

Viszont ekkor az általános vektoros alakok - sem az induló, sem az optimális táblára - nem írhatók fel. 

Ekkor állításaink az alábbi *-os alakokat öltik: 

1. Állítás: 

7.4. egyenlet - (1*) 

 

2. Állítás: 

7.5. egyenlet - (2*) 

 

3. Állítás: 

7.6. egyenlet - (3*) 

 

Konstruáljuk is meg most fenti - nem átrendezett sorrendű - t segédvektorokat a korábbi példánk esetére: Mivel 

a Szimplex táblázat felső sorában [x1, u2, u1] állnak, ezért tfb
T=[0, b2, b1] lesznek. Az eredeti táblából származó 

értékekkel pedig: [ 0 , 12 , 8 ]. 

Hasonlóan tjb-re: mivel az oszlopban 

 

áll, így 

 

Az eredeti táblából származó értékekkel pedig: 

 

Kézzel mindezt célszerűen az optimális tábla szélén szoktuk megkonstruálni az alábbiakban: 
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Ezzel az első állításunk aktuális alakja: 

 

vagyis: 

 

Ezt fogjuk majd használni a későbbiekben. 

5. Ellenőrzés módszere 

Ezen módszer régebben, - amikor még nem voltak számítógépes programok - volt igazán hasznos, mivel 

sohasem lehettek biztosak magukban a matematikusok, a számítást végzők, hogy nem követtek el számítási 

hibát. Ha ezt az ellenőrzést kiszámolták és egyezett, akkor nyugodhattak meg. 

Jelenleg - a számítógépi módszerek korában - ennek nincs már ilyen jelentősége, az ellenőrzés módszerét inkább 

didaktikai, (tanulási lépés) céllal mutatjuk be. Könnyebben érthető lesz a következő erre épülő módszer. 

Mj: Természetesen a megoldásnak az eredeti feldatba történő visszahelyettesítése is ellenőrzést jelent, de ez 

alaposabb, mivel ez nemcsak a kapott megoldás megoldást voltát, hanem a teljes táblázat elszámolás 

mentességét is garantálja. (Pl. a megoldás x-ekre jó de az optimális együttható mátrixban van elszámolás.) 

Ellenőrzés: 
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Az ellenőrzés egyszerűen a definiált segédvektorok és az optimális táblabeli értékek (1* ) (2* ) (3* ) képletekbe 

történő behelyettesítésével végezhető el: 

 

Mely ténylegesen megegyezik az optimális tábla b oszlopával: 

A célfüggvény együtthatókra is kiszámítva a (2*) állítást: 

 

 

A Szimplex táblázat utolsó sorával megegyező értékeket kaptunk, vagyis állításunk a konkrét számítási esetben 

teljesült. 

A célfüggvényre vonatkozó (3*) állítás pedig: 

 

mely megegyezik az optimális táblabeli célfüggvény értékkel. 

Mindhárom állításunkat kiszámítva, állíthatjuk, hogy mindegyik teljesült. 

Mj: Mindezeket csak módszertani céllal végeztük el, mivel hallgatóink többsége számokkal könnyebben ért meg 

egy eljárást, mint azonnal általánosan ("betűkkel"). 

6. A variáns számítási módszer a kapacitás 
vektorokra és grafikus reprezentálása 

Napjainkban - amikor újabb feladat kiszámolása (a számítógépes megoldás miatt) nem jelent hosszadalmas 

munkát - ezen módszernek szintén főként módszertani jelentősége van, mivel algoritmusa (számítási 

mechanizmusa) megegyezik az érzékenységvizsgálatéval, viszont nem tartalmaz változókat csak számokat. 
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Amennyiben egyetlen kapacitás komponens (b2) változik meg a megoldást az (1*) képletbe történő 

helyettesítéssel is megkaphatjuk. Ez - az esetenként több, báziscsere elvégzése helyett - csak egyetlen mátrix 

vektor szorzást jelent, mely jóval kevesebb számítással jár. 

Legyen  Mivel bopt új képletében a segédvektorok szerepelnek ezért meg kell adnunk új 

értéküket: 

és  

bopt új 1 számítása: 

 

A célfüggvény értékének számítása: 

 

A megoldás pedig az optimális tábla "szélének" és a fenti érték ismeretében leolvasható: 

 

A tábla többi része - úgy mint együttható mátrix rész és célfüggvény együttható sor - az általános (betükkel 

szimbólumokkal történt) levezetés alapján változatlan marad. 

Tekintsünk egy másik változtatást (variánst). Módosuljon a b2 kapacitás magasabb értékre: Legyen 

 

Ekkor: 
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Ami pedig Szimplex módszerünkben nem megengedhető tábla! (Negatív elemet (-2) tartalmaz a b oszlopban) 

A megoldás leolvasásakor x3 értéke negatív lenne - amit az feladat megadás nem enged meg. 

 

Vizsgáljuk a feladat grafikus megjelenítését, hogyan lehetséges ez! 

Az eredeti feladat grafikus megjelenítéséhez kell hívnunk ismételten az eredeti feladat beolvasását és a 

báziscseréket is. 

[> erzekenysegInput1a(), bazisChangeV(u1, x3), bazisChangeV(u2, x2); 

[> bazisMegoldas(), celfvErtek(); 

[> abraeredeti := abra3dModNorm(); abraeredeti; 
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Az első módosított kapacitás értékű feladat Maple ablakban ( a számításokhoz és az ábra elkészítéséhez): 

 

 

Optimális megoldása és grafikus reprezentálása: 

[> erzekenysegInput1b(), bazisChangeV(u1, x3), bazisChangeV(u2, x2); 

[> bazisMegoldas(), celfvErtek(); 

[> abramodosult1 := abra3dModNorm(); abramodosult1; 
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Láthatóan az optimális pont közelebb került az x2 tengelyhez. 

Nézzük mi történik ha a sík konstans értékét (vagyis a b2 -es kapacitást) még tovább növeljük: 

Az ábrához ismételten Maple ablakban kell - másodszor módosított - feladatunkat megjeleníteni. 

 

 

Optimális megoldása: 

[> erzekenysegInput1c(), bazisChangeV(u1, x3), bazisChangeV(u2, x2); 
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[> bazisMegoldas(), celfvErtek(); 

[> abramodosult2 := abra3dModNorm(); abramodosult2; 

 

 

 

 

Láthatóan ekkor megsértettük a Szimplex módszer szabályát, nem a minimális hányadosnál választottunk 

báziscsere elemet, kiléptünk a megengedhető megoldások tartományából, 
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az xoptb2var = - es pontba toltuk a célfüggvényt. Vagyis az hogy megtartsuk megoldásunk struktúráját, 

(vagyis, hogy ugyan azon termékeket gyártsuk továbbra is), csak akkor lehetséges, ha a b[2] kapacitással nem 

lépünk túl egy meghatározott határon. Éppen ezen határok meghatározása a célja az érzékenységvizsgálatnak! A 

három tartomány együttes megjelenítésén még jobban látszik, hogyan változik (nemcsak) a célfüggvény hanem 

a tartomány is. 

Mj: Mivel a tartomány is módosul nem lehetséges animáltan megjeleníteni a változást. 

[> display(abraeredeti); 

[> display(abramodosult1); 

[> display(abramodosult2) 

 

 

 

Mielőtt rátérnénk erre, a jobb átláthatóság céljából nézzük ugyanezt egy kétdimenziós példa feladat esetében: 

x1 + x2 ≤ 4,  

-x1 + x2 ≤ 2,  

2 x1 - x2 ≤ 4,  

x2 ≤ 3 



 Érzékenységvizsgálat  

 206  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

_________________ 

2 x1 + x2 = max , ahol x1, x2  nemnegatív 

 

 

Optimális megoldása: 

[> erzekenysegInput2a(), bazisChangeV(u3, x1), bazisChangeV(u1, x2); 

[> bazisMegoldas(), celfvErtek(); 

[> abra2deredeti := abra2d(); abra2deredeti; 
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Ha bővítjük a b1 kapacitást (4-es értékről 6-osra): 

 

 

Optimális megoldása: 

[> erzekenysegInput2b(), bazisChangeV(u3, x1), bazisChangeV(u1, x2); 

[> bazisMegoldas(), celfvErtek(); abra2dmodosult1 := abra2d(); abra2dmodosult1; 
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Láthatóan a megengedhető megoldások tartománya bővült, (az (1)-es feltétel feljebb tolódott) ezzel együtt az 

optimalitási pont is felfelé tolódott a (4)-es feltétel ( x2 ≤ 3 - as) korlát felé a (3)-as ( 2 x1 - x2 ≤ 4 -es) korlátozó 

feltétel mentén. Még tovább, 7-esre növelve a x1 kapacitást: 

 

 

Optimális megoldása: 

[> erzekenysegInput2c(), bazisChangeV(u3, x1), bazisChangeV(u1, x2); 

[> bazisMegoldas(), celfvErtek(); 

[> abra2dmodosult2 := abra2d(); abra2dmodosult2; 
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Láthatóan itt már az alkalmazott - nem megengedhető - báziscserékkel kiléptünk a megengedhető megoldások 

tartományából. Mivel az (1)-es korlátozó feltétel már nem vesz részt a megengedhető megoldások 

tartományának kialakításában, mi viszont továbbra is az (1) feltételt elégítettük ami, (vittük fel az u1 változót) 

ami pedig most már nem szűk keresztmetszet volt. 

A jobb átláthatóság érdekében tegyük egymásra a három tartományt: 

[> hatter := display(abra2dmodosult2, abra2dmodosult1, abra2deredeti); 

[> hatter; 

 

Próbáljuk meg a Maple - nem teljesen elégséges - animációs lehetőségével megmutatni ezen b1 növelési 

folyamatot. 

[> animate(plot, [b1-x1, x1] = -1 .. 5, x[2] = -2 .. 5], b1 = 4 .. 7, trace = 4, frames = 10, background = hatter); 
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Összefoglalás: 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a kapacitás vektor komponenseinek megváltoztatásakor ezen állítások 

segítségével - a Szimplex módszer elvégzése nélkül - gyorsan kiszámítható a megváltozott megoldás. (Egyetlen 

vektor mátrix szorzás valamint szintén egyetlen vektor szorzás és összeadás segítségével.) 

E miatt azonban szintán nem tárgyalnánk ezt a módszert, mivel számítógépes világunkban egy feladat 

kiszámítása nem jelent erőfeszítést. A hozadéka ennek a munkának az, hogy grafikus reprezentációkon látjuk a 

változtatás hatását, (két és három dimenzióban is) valamint, hogy megpatasztaltunk a korlátok nem 

módosíthatóak szabadon. Ha célunk az eredeti megoldás struktúra (terméklszerkezet) fenntartása, akkor 

láthatóan korlátozottan módosíthatjuk csak kapacitás korlátainkat. Ez a gondolatmenet vezet majd el az 

érzékenységvizsgálathoz! 

A teljesség kedvéért végezzük el ugyanezen varián számítást a célfüggvényegyütthatókra is. 

7. Variáns számítás a célfüggvény együtthatókra 

Az eredeti példa feladat de a célfüggvény együtthatók változtatásával: 

x1+x2+2x[3] ≤ 8,  

6 x1+3 x2 ≤ 12,   

-2 x1+4x[3] ≤ 28,  

x1-5x2≤15 

_____________________ 

5x1+9x2+8x[3] 

Eredeti példa feladatunkban a célfüggvény együtthatók értékei: ceredeti
T = [3, 7, 9]; voltak. 

Segédvektoraink ekkor tac
T = [3, 0, 0] és tbc]T = [9, 7, 0, 0]; voltak. 

A megváltozott esetben: cuj 1
T=[5,9,8] és tac új1

T = [5, 0, 0] valamint tbc új1
T = [8, 9, 0, 0] 
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(2*) formulánk alapján copt új
T pedig 

 

 

Megkaptuk az optimális tábla célfüggvény sorát. Ez lehetõséget ad annak megállapítására, hogy a célfüggvény 

együttható változása után is optimális marad-e a táblánk. Vagyis, hogy ugyanazon termékszerkezet, ugyanazon 

gyártási terv jelenti-e továbbra is az optimalitást. 

Jelen esetben kijelenthetjük, hogy igen, optimális marad. 

Ha tovább módosítanánk a célfüggvény együtthatókat elõfordulhatna hogy nem ez a termékszerkezet lesz már 

optimális. 

Legyen a célfüggvény együttható még újabb módosított értéke: cuj 2
T=[15,9,8] 

Ekkor tac új1
T = [15, 0, 0] és tbc új2

T = [8, 9, 0, 0] 

cT
opt ekkor: 

 

 

Láthatóan ilyen árak esetén már más termékszerkezet válik optimálissá. "Mást érdemes gyártani." Tovább kell 

folytatni a báziscserét, melynek hatására más változó kap értéket. 

Összefoglalás: 

Megmutattuk, hogy a célfüggvény együtthatók változása esetén is csak adott korlát erejéig marad az eredeti 

megoldás optimális. 
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8. A kapacitás vektor komponenseinek érzékenység 
vizsgálata 

Az ellenőrzés módszerének változókra történő alkalmazása lehetővé teszi a megoldás elemzését is, azaz, hogy: 

a. hogyan módosíthatjuk a célfüggvény együtthatóit úgy, hogy az optimális megoldás ne változzon, 

b. meddig változtathatjuk a kapacitás vektor komponenseit, hogy az optimális megoldás bázisa ne változzék. 

Mindkét esetben egy vizsgálatban egyetlen bi vagy ci paraméterre keressük a határokat, miközben az összes 

többi paraméter az eredeti változatlan értéken marad. 

Az ilyen jellegű vizsgálatokat nevezzük érzékenység vizsgálatnak, az elvet pedig "Ceteris Paribus" elvnek. 

(Amikor egyetlen változó hatását vizsgáljuk a többi változatlanul hagyása mellett.) 

Ennek konkrét számítási megvalósítása az alábbin alapul. 

Mivel b egyetlen Szimplex táblában sem mehet át negatívba, így az optimális táblában sem, így feltételünk az, 

hogy csak addig változhat az eredeti kapacitás érték, amíg bopt valamely komponense el nem éri a nullát. Vagyis 

feltételünk a bopt ≥0 lesz. Eredeti mintapéldánt esetére az elsõ fejezet végén már levezettük bopt -t bi - k 

függvényében, melynek koordinátás alakját írjuk most fel ismét: 

 

A "Ceteris Paribus" elvet alkalmazva eseteink rendre: 

elsõ,  a.) bT = [b1, 12, 28, 15]    

második  b.) bT =  [8, b2, 28, 15]  

harmadik c.) bT =  [8, 12, b3, 15] 

negyedik  d.) bT = [8, 12, 28, b4] 

a.) b1-re: bT = [b1, 12, 28, 15] 

Ezt helyettesítve a fenti egyenlõtlenségekbe 

 

Az elsõ egyenlõtlenség megoldása b1 - re: 
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A második egyenlõtlenség nem tartalmaz b1 változót, 

A harmadik megoldása: 

 

A negyedik ismételten nem tartalmaz b1 változót. 

A fenti tartományok közös része pedig: 

 

b.) b2-re: bT = [8, b2, 28, 15] 

Ezt helyettesítve egyenlőtlenségeinkbe az alábbiakat kapjuk: 

 

az elsõ egyenlõtlenség megoldása b2 -re: 

 

A második egyenlõtlenség csak b2 nem negativitását jelenti: 0 ≤ b2 

A harmadikból: 

 

Ami nem erõsebb feltétel mint a nemnegativitás. 

A negyedikbõl pedig 
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mely szintén nem jelent újat a nemnegativitási feltétel mellett. 

A fenti tartományok közös része: 

 

c.) b3-ra: bT = [8, 12, b3, 15] 

Behelyettesítve: 

 

Sem az elsõ sem a második, sõt a negyedik egyenlõtlenség sem tartalmaz b3 változót. Csak a harmadik: 

 

d.) b4-ra: bT = [8, 12, 28, b4] 

Behelyettesítve: 

 

Csak a 4. egyenlet tartalmaz b4 - et. 
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Azonban mivel negatív értéket nem engedünk meg így: 

 

Mivel Maple alapú tananyagunk lehetővé teszi, mutassuk meg hogyan számíthatóak ki ezek (sokkal egyszerűbb 

kevésbé fáradtságosan LinearMultivariateSystem) Maple utasítás segítségével, a nem negativitási feltételeket is 

tekintve: 

a.) b1 - re: 

Az összes egyenlõtlenség együttes megoldásával valamint a b1 ≥ 0 feltétellel: 

 

 

b.) b2 - re: 

 

 

c.) b3 - ra: 

b3 csak egyetlen egyenlõtlenségben szerepel valamint a 0 ≤ b3 feltétel : 

 

 

d.) b4 - re: 

Mely szintén csak egy egyenlõtlenségben szerepel és a a 0≤b4 feltétel : 

 

 

Eredményeinket egyetlen táblázatban foglalhatjuk össze az alábbiakban: 
 

  Min Max 

b1 4 28 

b2 0 24 

b3 8 ∞ 

b4 0 ∞ 

A célfüggvények értékeinek meghatározása a határokon: 

Érdekelhet még bennünket, hogy az adott határokon a célfüggvény milyen értékeket vesz fel. Ennek 

meghatározásához a (3*) állításunk nyújt segítséget. 



 Érzékenységvizsgálat  

 216  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ezt is mindegyik "Ceteris Paribus" esetre ki kell külön-külön számítani. copt
T minden esetben azonos, az eredeti 

optimális táblabeli célfüggvény sorban álló elemek alkotják: 

 

tfb azonban - mivel éppen a bi - ket tartalmazza - minden esetünkben más: 

a.) b1-re: bT = [b1, 12, 28, 15] 

b1 min - nál: 

 

ahol b1 min= 4 

 

b1 max - nál: 

 

ahol b1 max= 18 

 

b.) b2-re: bT = [8, b2, 28, 15] 

b2 min - nál: 

 

ahol b2 min= 0 

 

b2 max - nál: 
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ahol b1 max= 24 

 

c.) b3-ra: bT = [8, 12, b3, 15] 

b3 min - nál: 

 

vagyis tfb nem is függ hol b3 -tól ! 

 

és b3 max - nál -zoptb3max -ra is ugyan ez kapjuk. Ezen (46-os) érték az "eredeti" optimális táblában szereplõ optimum 

érték. Ez természetes, hogy az eredeti optimális táblabeli értékeket kapjuk vissza, mivel a célfüggvény érték 

szempontjából olybá tûnik, mintha nem módosítottuk volna (az ezt érintõ) input adatokat. 

d.) b4-ra: bT = [8, 12, 28, b4] 

Itt is ugyanaz a helyzet mint b3 esetén . Mind zoptb4min mind zoptb4max -ra az érték -46. 

Most már táblázatunkat kiegészíthetjük ezen célfüggvény értékekkel: 
 

  Min Max Zmin Zmax 

b1 4 28 28 91 

b2 0 24 36 56 

b3 8 ∞ 46 46 

b4 0 ∞ 46 46 

Összefoglalva: 

A kapacitás vektor komponenseinek érzékenység vizsgálatához egyenleteinket az (1*) segédállítás bopt ≥ 0 ra 

rendezett alakjából kapjuk meg, mivel a Szimplex tábla b oszlopában sosem engedünk meg negatív értéket. (Ez 

vagy a változóinkra ( x-re) jelentene negatív megoldást, ami fizikai feladatoknál nem megengedhetõ, vagy az 

eltérés változókra (u-ra) ami pedig a kapacitás korlátok megsértését jelentené.) Ezeknek az egyenlõtlenségeknek 

a Ceteris Paribus elv alkalmazásával kapott megoldásai jelentik a csak az adott változó számára lehetséges 

tartományokat az eredeti megoldás strukúrájának (vagyis a termékszerkezetnek) a megtartása mellett. 
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A számításokat többségében kézi módszer alkalmazásával mutattuk be, de az egyenlõtlenség rendszerek közös 

részének számításakor Maple eljárást is használtunk. 

A késõbbiekben bemutatunk Maple eljárásokat melyek éppen a szükséges számítási lépéseket végzik majd el az 

input ablakból beolvasott feladatok esetén. 

Eredményeinket, a kapacitás értékeknek a megoldási struktúra megtartása melletti lehetséges minimális és 

maximális értékeit, valamint ezen határokban a célfüggvény értékeket táblázatban foglaltuk össze. 

Érzékenység vizsgálaton ezek alapján azt értjük, hogy eredményünk, eredményeink paramétereink 

változtatásától való függését elemezzük. Meddig nem változik az eredmény struktúra egy adott paraméter 

megváltoztatása ellenére. Speciálisan most azt, hogy mely esetben marad egy adott megoldási struktúra (termék 

szerkezet) optimális. A parameterek egyenkénti hatásának vizsgálata céljából a Ceteris Paribus elvet 

alkalmaztuk, vagyis adott paraméter vizsgálata esetén az összes többi paramétert - eredeti értéken - konstansnak 

tekintettük. 

9. Módosítható kidolgozott feladat kapacitás vektor 
komponenseinek Maple alapú érzékenység 
vizsgálatára 

Használjuk most ki a Maple adta lehetõségeket és végezzük eztán a fenti - jelentõs erõfeszítést igénylõ - 

számításokat Maple utasításokkal eljárásokkal. 

A feladatot ehhez az alábbi módosítható Maple ablakban kell megadnunk: 

 

 

Beolvasás és báziscserék: 

[> erzekenysegInputTemp(); 

[> bazisChangeV(u2, x2), bazisChangeV(u1, x1), bazisChangeV(u3, u2); 
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Amennyiben már végeztünk vizsgálatot akkor a kapacitásvektor változói (bi) esetleg már értéket kaptak. Az 

ismételt vizsgálathoz ismételten változóvá kell õket alakítanunk erre szolgál az alábbi ciklus: (mely enterrel 

futtatandó) Amennyiben nem, ezen eljárás hibát jelezhet ekkor az utasítás végrehajtásának visszavonásával 

tehetjük meg nem történtté végrehajtásunkat. 

Mj: Az unassign(' b2 ') utasítás, a már értéket kapott b2 ismételt újra változóvá alakítását szolgálja. 

[> for i to n do unassign('bi') end do; 

A segédvektorok ekkor (Enterrel futtatandó!) : 

(Újfeladat esetén ezek "kézzel" felülírással, módosítandók majd szintén enterrel futtatandók.) 

  

Elsõ állításunk bopt ≥ 0 aktuális alakja: 

 

Koordinátásan: 

 

Elõször kiíratással ellenõrizve hogy a megfelelõ értékek találhatók-e a változókban: 

(Enterrel futtatandó!) 

[> b1, b2, b3, b4, tfb, tjb; 
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Az eljárás mely az egyenlõtlenségeket automatikusan megkonstruálja: inequalityDisplayb() (enterrel futtatandó) 

[> inequalityDisplayb(); 

 

Vizsgálva a Ceteris Paribus eseteket: 

a.) eset: b1 - változó bT = [b1, 12, 52] 

Az egyenlőtlenség rendszer ekkor: 

 

Ezek közös nemnegativitási tartománya: 

 

Z optimális b1 minimumnál = 39 

Z optimális b1 maximumnál = 164 

Fenti meghatározása Maple utasításokkal, eljárásokkal : 

Elsõként meg kell adni a kapacitások aktuális értékeit. (Most nem szükséges b1 - re az unassign(' b1 ') utasítás, 

mivel a beolvasáskor minden bi - t változóvá alakítottunk. Ezért a kettõskereszt eléírásával ezt inaktívvá tettük.) 

Célszerû utána bi-ket kiiratni, hogy lássuk ténylegesen milyen értéket vesznek fel. 

[> # unassign('b1') 

[> b2 := 12; b3 := 52; 

[> b1, b2, b3; 

 

Az egyenlõtlenségek aktuális alakjának megkonstruálása: 

[> inequalityDisplayb(); 
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Az egyenlõtlenségek közös részének kiszámítása (Maple utasítással, nem eljárással) a nem negativitási 

feltétellel együtt: (Új feladat esetén ide kell másolnunk a fenti eredménybõl a - módosított - egyenlõtlenségeket.) 

 

 

zopt számítása: a -zopt = cT
opt tfb képlettel,melyhez tfb - ben b1 aktuális értékének kell szerepelnie, elõször b1 

minimumánál, nullánál. Irassuk is ki tfb - t . 

[> b1 := 0; 

[> tfb; 

 

Z optimális számítása: 

[> zoptCalculationb(); 

 

majd b1 maximumnál 

[> b1 := 100/3; 

[> zoptCalculationb(); 

 

b.) eset: b2 - változó bT = [24, b2, 52] 

c.) eset: b3 - változó bT = [24, 12, b3] 

Az egyenlőtlenség rendszer ekkor: 
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A további számítások, most már csak Maple eljárásokkal, utasításokkal: 

Elõször ismételten változóvá kell tennünk b3 - at valamint meg kell adni b2 - t. (Mj:Ismét megadjuk az összes 

kapacitás vektort.) 

[> b1 := 24; 

[> b2 := 12; 

[> unassign('b3'); 

[> b1, b2, b3; 

 

Az egyenlõtlenségrendszer aktuális alakja: 

[> inequalityDisplayb(); 

 

Az egyenlőtlenség rendszer megoldása: 

 

 

Z optimális számításához ismételten tfb - ben az aktuális b3 minimum értéknek kell szerepelnie - melyet irassunk 

is ki. 

[> b3 := 24; 

[> tfb; 

 

zoptCalculationb() 
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majd b3 maximum értékénél: 

[> b3 := ∞: 

[> zoptCalculationb(); 

 

Nem nullával történõ szorzás esetén a Maple szimbolikus számítási lehetõsége kezelni tudja a infinity értéket! 

Eredményeinket táblázatban összefoglalva: 
 

  Min Max Zmin Zmax 

b1 0 100/3 39 164 

b2 5 ∞ 129 129 

b3 24 ∞ 108 ∞ 

Amennyiben minden b1 - t ismételten változónak tekintünk, akkor a kiszámított tartományok változói 

("biRange") itt együtt kiirathatóak: 

[> for i to n do unassign('bi') end do; 

b1Range, b2Range, b3Range; 

 

z optimális értékeit nem tároltuk változókban, igy kiiratásuk most nem lehetséges. ( Ez is megoldható lenne.) 

Összefoglalás: 

Ezen fejezet egy kidolgoztt példát mutat a kapacitás vektor komponensek érzékenység vizsgálatának Maple 

eljárásokkal történõ elvégzésére. 

Ekkor az alábbi számítási lépéseket kell elvégeznünk, melyek a felsorolt eljárásokkal utasításokkal lehetségesek: 

1. A feladat beolvasása input ablakból és a szükséges báziscserék elvégzése, míg meg nem kapjuk az optimális 

táblát. : 

[> erzekenysegInputTemp(); 

[> bazisChangeV(u2, x2), bazisChangeV(u1, x1), bazisChangeV(u3, u2); 

2. A b1 -k ismételt változóvá alakítása - ha szükséges, ha már kaptak értéket más számításban. Pl: unassign('b1') 

utasítás 

3. A b - ket tartalmazó segédvektorok - ismert szabály szerinti - megadása tfb és a tjb vektorokba . Pl: 
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4. Az egyenlõtlenségek felírása - inequalityDisplayb() 

5. A Ceteris Paribus esetek megadása sorba. Pl. elsõ: 

[> b2 := 12; 

[> b3 := 52; 

6. Az egyenlõtlenség megjelenítése az adott esetben - inequalityDisplayb() 

7. Az egyenlõtlenségek átmásolása a LinearMultivariateSystem utasításba. (Az adott változó nagyobb egyenlõ 

nulla feltétellel együtt.) Pl. b3 -ra: 

 

8. Érték adás a vizsgált változónak (pl. b3 ). A kapott tartomány alsó határát. (Ez legfeljebb nulla lehet, negatív 

érték nem.) Ezen értékkel a célfüggvény kiszámítása a zoptCalculationb() utasítással. 

9. Érték adás a vizsgált változónak (pl. b3 ). A kapott tartomány felsõ határát. (Ha nincs felsõ határ akkor +∞-t, 

de ha ezen érték nullával szorzódik akkor inkább csak egy nagyon nagy értéket.) Ezen értékkel a célfüggvény 

kiszámítása a zoptCalculationb() utasítással. 

10. A következõ változóra a számítások ismételt elvégzése az 5. ponttól a 9. pontig. Amennyiben 

végigértünk változóinkon minden bi változóvá alakítása majd a tartományok kiiratása a b1Range, b2Range, 

b3Range megjelenítésével. Amennyiben több változót tartalmaz feladatunk - az azoknak megadott nevû 

változók (célszerûen b4Range, b5Range , stb..) kiíratásával. 

11. Eredményeink táblázatos megjelenítése. 

Láthatóan minden - fárasztó - számítási lépéshez található eljárás, melynek csak a bemenõ adatait kell 

megadnunk. Mindez a "Parametrikus interaktív" Maple file-ban található meg alkalmazásra kész változatban. 

10. Összefoglalás 

Az érzékenységvizsgálat témakörben megismerhettük: 

• magának az érzékenység vizsgálatnak a fogalmát, (adott változó változtatásának hatása az "eredményre") 

• alkalmaztuk a Ceteris Paribus elvet, (csak egy változó hatásának vizsgálata a többi [eredeti értéken történő] 

rögzítése mellett) 

• a Szimplex módszer általános matematikai formalizmussal történő leírásának egy részletét. 

• a módszerhez szükséges állításokat (tételeket) és ezek konstruktív bizonyításait 

• az algoritmust (a számítási eljárást), az érzékenységvizsgálat normál LP feladatra történő elvégzésének 

módját. 

Kidolgozott példákat adtunk a bizonyított állítások példán történő teljesülésére, újabb variánsok számításának 

menetére - nem bizonyítási hanem didaktikai céllal. Mivel a számokkal történt számítások könyebben érthetőek. 

Ezek után pedig ugyanezen algoritmusok változókra ("betűkre") történő használata könyebben érthető. 

A kidolgozott Maple eljárás mentes érzékenység vizsgálati példk után megmutatjuk hogyan használhatjuk ki a 

Maple előnyeit a fáradtságos kézi részszámítások kiváltására. 
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Nem adunk azonban olyan eszközt, mely a teljes számítási munkát elvégezné helyettünk. Egyrészt mivel ilyen 

eszközök léteznek és elérhetőek, például a leginkább közismert Excel programban is. Másrészt nem tartottuk 

volna az oktatás, megértés szempontjából hasznosnak. Módszerünkben a számítások elvégzésének elvi, 

gyakorlati menetét továbbra is a hallgatóknak, felhasználóknak kell a kezében tartania. 

Mj: Amely feladatnak nincs eredeti megoldása (felülről nem korlátos a tartomány, ezért nincs maximum) arra is 

végezhető érzékenység vizsgálat. Ez azt mutatja meg mikor válik a feladat megoldással rendelkezővé. A való 

életben ez is fontos lehet! Erre azonban tananyagunkban nem, csak példatárunkban található feladat. 

11. Feladatbank 

1. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor minden komponensére, 

ahol x1 , x2 , x3 x4 nem negatív. 

x1 + 2 x2 - x3 ≤ 8,  

x2 + x3 ≤ 12,  

x1 - x2 + 4 x3 + x4 ≤ 20  

______________________________________ 

 x1+  x2+3x3+  4 x4  =  max. 

2. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor minden komponensére, 

ahol x1 , x2 nem negatív. 

4 x1 + 6 x2 ≤ 6,  

-2 x1 + 14 x2 ≤ 200,  

x1 + 4 x2 ≤ 120, 4 x1 + 2 x2 ≤ 100 

 ______________________________________ 

100 x1+ 120  x2  =  max. 

3. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor minden komponensére, 

ahol x1 , x2 , nemnegatív. 

x1 +     x2  ≤   20, 

x2  ≤   10, 

x1 + 4  x2  ≤ 120, 

4 x1 + 2 x2 ≤ 100 

______________________________________ 

100 x1+  120 x2  =  max. 

4. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor minden komponensére, 

ahol x1, x2, x3 nemnegatív. 

2 x1 + 2 x2 ≤ 6,  

-2 x1 + 4 x3 ≤ 20,  

x2 + 4 x3 ≤ 10 

______________________________________ 

x1- 2 x2+2 x3  =  max. 

5. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor minden komponensére, 

ahol x1, x2, x3 nemnegatív 

2 x1 + 5 x3 ≤ 10,  

-x1 + 2 x2 ≤ 4 

 ______________________________________ 

4 x1+2 x2+5 x3  =  max.  

6. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor minden komponensére, 

ahol x1, x2, x3, x4 nemnegatív. 

x1 + 5 x3 + x4 ≤ 10,  

-x1 + 2 x2 + 2 x4 ≤ 22 
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 ______________________________________ 

4 x1+ 2 x2-5 x3+8x4  =  max. 

7. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a célfüggvényegyüttható minden 

komponensére, ahol x1 , x2 , nemnegatív. 

x1 + x2 ≤ 13,  

x1 + 2 x2 ≤ 8 

 _____________________________ 

4 x1 + 2 x2 = max.  

8. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a célfüggvényegyüttható minden 

komponensére, ahol x1 , x2 , nemnegatív. 

x1 - x2 ≤ 8,  

x1 + x2 ≤ 4 

 _____________________________ 

2 x1 + 3 x2 = max. 

9. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a célfüggvényegyüttható minden 

komponensére, ahol x1, x2, x3 nemnegatív. 

x1 + 2 x3 ≤ 6,  

-2 x1 + 4 x3 ≤ 20,  

x2 + 2 x3 ≤ 10 

 ______________________________________ 

 4 x1 - 2 x2 + 2 x3 = max. 

10. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor és a 

célfüggvényegyüttható minden komponensére, ahol x1, x2, x3 nemnegatív. 

2 x1 - x2 + x3 ≤ 24,  

x1 + x2 ≤ 40,  

x1 + 2 x3 ≤ 20 

 ______________________________________ 

-3 x1 + 2 x2 + 3 x3 = max 

11. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor valamely 

komponensére, ahol x1, x2, x3, x4 nemnegatív. 

3 x1 + x2 - 2 x3 ≤ 40,  

5 x1 - 2 x2 + 8 x3 + 3 x4 ≤ 80 

 ______________________________________ 

5 x1 + 2 x2 + 10 x3 - 2 x4 = max. 

12. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor komponenseire., 

ahol x1, x2 nemnegatív. 

6 x1 + 12 x2 ≤ 96,  

x1 ≤ 12, x1 - 2 x2 ≤ 8,  

-x1 + 2 x2 ≤ 16 

 ______________________________________ 

 7 x1 + 2 x2 = max. 

13. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor első és a 

célfüggvényegyüttható utolsó komponensére, ahol x1, x2, x3, x4 nemnegatív. 

3 x1 + x2 - 2 x3 ≤ 40,  

5 x1 - 2 x2 + 8 x3 + 3 x4 ≤ 60 

 ______________________________________ 

7 x1 + 3 x2 - 10 x3 + 2 x4 = max. 
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14. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor első és a 

célfüggvényegyüttható utolsó komponensére, ahol x1, x2, x3 nemnegatív. 

x1 + 3 x3 ≤ 9,  

-4 x1 + 4 x2 + 2 x3 ≤ 12 

 ______________________________________ 

-2 x1 + 2 x2 - 6 x3 = max. 

15. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor első és a 

célfüggvényegyüttható utolsó komponensére, ahol x1, x2, x3, x4 nemnegatív. 

 x1+x3-x4  ≤10   

2x2- x3 + 2 x4  ≤ 30  

 ______________________________________ 

 -6 x1 + 2 x2 + x3 + 4 x4 = max. 

16. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor első és a 

célfüggvényegyüttható utolsó komponensére, ahol x1, x2 nemnegatív. 

4 x1 + 6 x2 ≤ 24, - 

2 x1 + 4 x2 ≤ 10 

 ______________________________________ 

x1 - 4 x2 = max. 

17. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor első és a 

célfüggvényegyüttható minden komponensére, ahol x1, x2, x3 nemnegatív. 

20 x1 + 30 x3 ≤ 300,  

-40 x1 + 40 x2 + 20 x3 ≤ 120,  

60 x2 + 20 x3 ≤ 260 

 ______________________________________ 

-200 x1 + 200 x2 - 600 x3 = max. 

18. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor és a 

célfüggvényegyüttható egy-egy komponensére, ahol x1, x2, x3 nemnegatív. 

26 x1 + 130 x3 ≤ 260,  

30 x1 + 20 x2 + 40 x3 ≤ 120,  

x1 + 60 x2 - 80 x3 ≤ 240 

 ______________________________________ 

20 x1 - 210 x2 + 800 x3 = max. 

19. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor és a 

célfüggvényegyüttható egy-egy komponensére, ahol x1, x2, x3, x4, x5 nemnegatív. 

26 x1 + 130 x3 + x4 - x5 ≤ 260,  

30 x1 + 20 x2 + 40 x3 + 20 x5 ≤ 1200,  

x1 + 30 x2 - 70 x3 + x4 ≤ 210 

 ______________________________________ 

10 x1 - 210 x2 + 80 x3 - x4 + 60 x5 = max. 

20. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor és a 

célfüggvényegyüttható egy-egy komponensére, ahol x1, x2, x3, x4, x5, x6 nemnegatív. 

2 x1 + x3 + x4 - 1/2 x5 - x6 ≤ 260,  

1/4x1 + 4 x2 + x3 + x6 ≤ 100,  

 x1 - 7 x3 + x4 ≤ 210 

 ______________________________________ 

 10 x1 - 21 x2 + 8 x3 - x4 + 10 x5 + x6 = max. 

21. Végezzen érzékenység vizsgálatot az alábbi normál LP feladatra a kapacitásvektor és a 

célfüggvényegyüttható minden komponensére, ahol x1, x2, x3, x4, x5, x6 nemnegatív. 
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x3 + 2 x4 - x5 + 1/2 x6 ≤ 6,  

 x1 + 2 x2 + x4 + x6 ≤ 10,  

1/4 x1 - 7 x5 + x6 ≤ 20 

 ______________________________________ 

x1 - 2 x2 + 3 x3 - x4 + 3 x5 - 6 x6 = max. 
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8. fejezet - Szállítási feladat 

1. Bevezető 

A lineáris programozás programozás matematikai modellje számtalan speciális feladat megoldására 

alkalmazható. 

Speciálisan megfogalmazott feladatok közé sorolhatjuk az úgynevezett szállítási feladatot. A szállítási feladat az 

alapeseten túl változatos módon bővíthető, további követelményekkel kiegészíthető. 

A szállítási feladat alapesetének megértéséhez tekintsünk egy termelő vállalatot, amely három telephelyen, más-

más földrajzi helyen található gyártókapacitással rendelkezik. A három üzemben azonos minőségben állít elő 

olyan terméket, melyre négy felvevőhelynek is szüksége van. A négy felvevő hely más forrásból nem tudja az 

igényét kielégíteni. A három telephely adott időegység alatt 45 t, 50 t és 65 t gyártókapacitással rendelkezik. A 

felvevőhelyek (fogyasztók) igénye ezen időszak alatt azonosan 40 tonna. 

Célunk az, hogy meghatározzuk, honnan, hová, mennyi árut szállítsunk, hogy a szállítási összköltség a lehető 

legkisebb legyen. A szállítás megtervezése során a szállítási költségeket természetesen figyelembe kell venni. A 

vállalat a szállítási költségek összegét olyan alacsonyan kívánja tartani, amennyire csak lehetséges. 

A szállítási költségeket a következő táblázat jeleníti meg: 

8.1. ábra - A bevezető feladat szállítási költségtáblázata 

 

A költségtáblázatban található értékek azt jelentik, hogy egy egységnyi, példánkban egy tonna termék 

elszállítása az adott telephelyről egy adott felvevőhelyre mennyibe kerül. Az adott érték a távolságot és a 

földrajzi adottságokat is figyelembe veszi. Példánkban egy tonna termék elszállítása a második telephelyről a 

negyedik fogyasztóhoz 9 ezer forintba kerül. 

A feladatnak azt a megoldását keressük, amely vállalati szinten a legkisebb szállítási összköltséget eredményezi, 

természetesen a fogyasztók igényeinek kielégítése mellett. 

2. A szállítási feladat lineáris programozási 
matematikai modellje 

A megadott számértékek szerint a telephelyek kapacitásösszege a felvevő helyek összes igényével megegyezik. 

Megjegyezhetjük, hogy ellenkező esetben a szállítási feladat átfogalmazható és visszavezethető erre az esetre, 

ahogy ezt a későbbiekben majd látni fogjuk. 

A kapacitások és igények egyezőségének a következménye, hogy a teljes gyártott mennyiség kiszállításra kerül, 

ezzel egyidejűleg az igények teljes egészében kielégítésre kerülnek. 

Ha xij (i=1, ..., 3, j=1, ..., 4) jelöli az i-edik feladótól a j-edik igénylőnek szállított mennyiséget, akkor a 

feltételrendszer így néz ki: 

x11+x12+x13+x14 = 45 

x21+x22+x23+x24 = 50 

x31+x32+x33+x34 = 65 

x11+x21+x31 = 40 

x12+x22+x32 = 40 

x13+x23+x33 = 40 

x14+x24+x34 = 40 
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A célfüggvény pedig a teljes szállítási költséget fejezi ki, melyet minimalizálnunk kell. 

z=7x11+8x12+5x13+6x14+3x21+2x22+x23+9x24+5x31+9x32+4x33+3x34->min 

Az előző feltételeket és a célfüggvényt mátrixok és vektorok használatával a következő formában írhatjuk fel: 

 

 

A bevezető feladat konkrét megfogalmazásától és értékeitől az általánosítás irányába lépünk tovább. Általában, 

ha m számú telephely, n számú fogyasztó szerepel a rendszerben, a költségmátrix egyes elemeit c ij , a 

kapacitásokat ti , a fogyasztói igényeket rj jelöli, a akkor a bevezetett jelölésekkel a követező formában írhatjuk 

fel a szállítási feladatot: 

1. xij ≥ 0, (i = 1, .., m, j = 1, ..., n) , vagyis minden szállítási művelet a telephelyek felől a fogyasztók irányába 

történik, nem szükséges, hogy minden telephelyről minden fogyasztó számára történjen szállítás. 
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2. (i=1,...,m), vagyis a telephelyek kapacitását teljes egészében kihasználva minden termék 

kiszállításra kerül a fogyasztókhoz. 

3.  (j=1,...,n), vagyis a fogyasztók igényeit teljes egészében kielégítik a telephelyekről történő 

szállítások. 

4.  , vagyis a telephelyek kapacitásainak összege pontosan megfelel a fogyasztói igények 

összegének. Ha konkrét feladat esetében nem állna fenn ez a feltétel, abban az esetben is átfogalmazható a 

feladat erre az esetre. 

5. , a célfüggvény, vagyis a teljes kiszállítási költség. 

A szállítási feladat fenti megfogalmazása alapján nyilvánvaló, hogy lineáris programozási feladatról van szó. 

A lineáris programozási feladat duálpárját is célszerű rögtön felírni, mivel - ahogyan ezt a későbbiekben 

láthatjuk - a szállítási feladat megoldásának optimalitását erre alapozva ellenőrizhetjük. 

2.1. A duálfeladat 

A duálfeladatot a szállítási feladat primálfeladata alapján írjuk fel.A duálváltozókat két csoportra bontjuk, a 

telephelyek (u) és fogyasztók (v) számának megfelelően. A duálfeladat általános megfogalmazását megelőzően 

a beveztő feladatunkon szemléltetjük a duálpár előllítását, majd levonjuk az általánosítható következtetéseket. 

A módosított minimumfeladat duálpárjának felírási módja szerint kapjuk a szállítási feladathoz tartozó 

duálfeladatot. 

 

Megfigyelhető, hogy az együttható mátrix minden sorában pontosan két darab egyes található, az egyik egyes 

kiválaszt egy u változót, amely telephelynek felel meg, a másik egy v változót, amely egy fogyasztónak felel 

meg. A fenti egyenlőtlenségrendszer bal oldalán tizenkét darab olyan összeg szerepel, melyben egy u és egy v 

változó található. Mind a három u változó szerepel egy-egy összegben mind a négy v változóval. Az 

egyenlőtlenségek jobb oldalán a költségmátrix megfelelő elemei találhatók. 

A duálfeladatban szereplő egyenlőtlenségrendszert az együttható mátrix speciális volta miatt más alakban is 

megfogalmazhatjuk: 
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uT, vT előjele tetszőleges, ei és ej a megfelelő egységvektorok. 

2.2. Tiltott viszonylatok 

Szállítási feladatok esetében életszerű az a megkötés, hogy bizonyos telephelyekről nem lehetséges a szállítás 

egyes fogyasztókhoz. A tiltott viszonylatokat szállítási költségét elegendően nagyra választjuk. A 

költségminimalizálásra törekvő algoritmusaink elkerülik a túlzottan magas költségű viszonylatokat és a 

korábban tárgyalt alapesetre vezetjük vissza a tiltott viszonylatok esetét. 

A következő példán szemléltetjük a tiltótarifát. 

8.2. ábra - Tiltótarifát tartalmazó költségtáblázat 

 

2.3. A szállítási feladat eltérő kapacitásösszeg és igényösszeg 
esetén 

A szállítási feladat megoldását elegendő arra az esetre kidolgozni, amikor a kapacitások és az igények összege 

egymással egyenlő. Ha a két érték eltér egymástól, akkor fiktív fogyasztási hely, vagy fiktív telephely 

bevezetésével visszavezetjük a feladatot az eddigiekben tárgyalt alapesetre. 

A bevezető feladatunkban azonos volt a kapacitások és igények összege: 

 

A feladat megoldása további előkészítő lépést nem igényel. A következő táblázatban megfogalmazott feladat 

ugyanakkor eltérő igény és kapacitás összeggel rendelkezik. Az összesített igény 600, míg a kapacitás 400. A 

feladatnak természetesen csak olyan megoldását lehet megadni, amelyben egy vagy több fogyasztó az általa 

igényeltnél kevesebb termékhez jut. 
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A hiányzó kapacitást fiktív telephellyel fedjük le, melynek a kapacitása épp az eltéréssel egyezik meg, amint a 

következő táblázatban ezt szemléltetjük. A fiktív telephely beveztésével az alapesetre vezettük vissza a 

feladatot. Mivel a fiktív telephelyről való kiszállítás nem valóságos, fogyasztó termékhez nem jut, a 200 

egységnyi termék nem is létezik, ezért a költségmátrix megfelelő sorában zérus költségeket találunk. 

 

A következő példánkban a fiktív fogyasztó bevezetését szemléltetjük. 

 

A fogyasztói igények összege 100, a telephelyek kínálata együttesen 85. Olyan fiktív fogyasztó bevezetésével 

vezetjük vissza az alapesetre ezt a feladatot, melynek a igénye az eltéréssel egyezik meg. A fiktív fogyasztó által 

igényelt 15 ( a mértékegységet mellőzzük) egységnyi termék kiszállításra nem kerül, a telephelyeken marad, a 

megfelelő viszonylatok szállítási költsége természetesen nulla. 

 

A tiltott viszonylat fontos szerephez juthat olyan esetekben, amikor a kapacitásösszeg meghaladja a fogyasztói 

igények együttesét, de egy telephely a teljes kapacitásának megfelelő mennyiséget valamely ok miatt teljes 

egészében ki kell hogy szállítsa. A gyakorlati ok lehet ilyen esetben például a hűtőtároló hiánya vagy 

meghibásodása stb. 
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Tegyük fel, hogy a második telephely nem rendelkezik hűtőtároló kapacitással. Minden terméket azonnal ki kell 

szállítania. A fiktív fogyasztó bevezetése után a megfelelő viszonylat költségét elegendően nagyra választjuk 

(M). Ezzel elérjük, hogy a kapacitásfelesleg ne a második telephelyen jelentkezzen. 

 

Hasonlóan járunk el akkor is, ha kapacitáshiány lép fel, de egy adott fogyasztó igényét feltétlenül ki kell 

elégíteni. Ekkor ennek a fogyasztónak a fiktív telephely szállítását sújtjuk tiltó tarifával. 

3. A szállítási feladat megoldása disztribúciós 
módszerrel 

A korábbiakban kiderült, hogy a szállítási feladat nem más, mint egy lineáris programozási feladat, a korábbi 

fogalmaink szerint módosított normálfeladat. A megoldása a szimplex módszerrel lehetséges. Jegyezzük meg, 

hogy a szállítási feladat reprezentálására alkalmas lineáris programozási feladat mérete a kisebb gyakorlati 

esetekben is óriási. Ugyanakkor a feladat specialitásából származóan egyéb megoldási módszerek is 

kidolgozásra kerültek, melyek olcsóbban és gyorsabban vezetnek optimális vagy szuboptimális megoldásra. 

A szállítási feladat esetében is a szimplex módszerhez hasonlóan járunk el. Előállítunk egy lehetséges 

bázismegoldást, majd lépésről lépésre javítjuk a megoldást újabb változóknak a bázisba vonásával, amíg az 

optimumot, vagyis a minimális szállítási költséget el nem érjük. Mivel lineáris programozási feladatróól van 

szó, vegyük figyelembe az alternatív megoldások lehetőségét. A szállítási feladatnak is lehetséges több, 

egymástól eltérő, de azonos kiszállítási költségű megoldása. 

3.1. A szállítási feladat egy lehetséges bázismegoldása 

A megoldás megadja, hogy mely viszonylatokban mennyi terméket kell kiszállítani, mely telephelyről mely 

fogyasztónak. A fogyasztók igényeit igyekszünk kielégíteni. 

További bizonyítás nélkül fogadjuk el, hogy akkor találtuk meg egy szállítási feladat lehetséges 

bázismegoldását, ha n+m-1 számú viszonylatot választottunk ki úgy, hogy a fogyasztói igényeket kielégítettük, 

a kapacitásokat kihasználtuk. Amennyiben fiktív fogyasztót, telephelyet vezettünk be, akkor n+m viszonylatot 

kell megfelelően kiválasztanunk. 

A többi viszonylaton szállítás nem történik, vagyis nulla mennyiséget szállítunk. 

Jegyezzük meg, hogy amint a lineáris programozási feladatok megoldása során találkoztunk degenerációval, 

úgy ez itt is jelentkezhet. A pontosan n+m-1 (esetleg n+m) szállítási viszonylatot akkor is meg kell 

választanunk, ha nulla mennyiséget kell továbbítanunk. A szállítási viszonylatokat kötött helyeknek is 

nevezzük. 

3.2. A szállítási feladat egy lehetséges bázismegoldásának 
előállítása 

Három, a gyakorlatban is elterjedt módszert ismertetünk. Ismertetésük sorrendjében bonyolultságuk egyre 

fokozódik, egyre gyakrabban egyre inkább megközelítik az optimális megoldást. De a minimális költségnél 

jelentősen kedvezőtlenebb megoldást is szolgáltathatnak, hiszen csak azt garantálják, hogy lehetséges 

bázismegoldást állítanak elő, azt nem, hogy az optimálisat. 
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3.3. A szállítási feladat egy lehetséges bázismegoldásának 
előállítása: "Északnyugati sarok" másképp "Bástya"-módszer 

Válasszuk a bevezető feladatunkat a módszer bemutatására. Állítsunk elő egy lehetséges bázismegoldást. A 

megoldás során NEM törekszünk arra, hogy a megoldás a szállítási összköltséget valamely mértékben is 

minimalizálja. Célunk csupán egy lehetséges megoldás meghatározása, amely esetleg a legköltségesebb az 

összes közül. 

Az eljárás során az első telephely kapacitását felhasználva megpróbáljuk az első fogyasztónak kiszállítani az 

igényelt mennyiséget. Ha marad felesleg, akkor azt a következő fogyasztónak szállítjuk. Ha a második 

fogyasztó igényét nem elégítettük ki, akkor a második telephelyről azt pótoljuk, és így tovább. 

A megoldás előállítását lépésről-lépésre szemléltetjük a következőkben. 

 

A költségmátrix elemeit a megoldás előállítása során nem vesszük figyelembe. A telephelyek kapacitásait 

sorban felhasználjuk a fogyasztók igényeinek kielégítésére. A telephelyek fennmaradó kapacitását, a fogyasztók 

maradék igényeit és az összes szállítási költséget lépésről-lépésre kiszámítjuk. 

Az induló disztribúciós táblázatunk a következő: 
 

 

 

Az első telephely (T1) kapacitásából teljes egészében kielégítjük az első fogyasztó (F1) igényét 40 egységnyi 

termékkel. T1-ben marad 5 egységnyi termék. 

A szállítási összköltség: z = 7*40 = 280. 
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Az első telephely (T1) maradék kapacitásából 5 egységnyi terméket szállítunk a második fogyasztónak (F2). Az 

első telephely kapacitását kimerítettük. A második fogyasztó további 35 egységnyi terméket igényel. 

A szállítási összköltség: z = 7*40+8*5 = 320. 
 

 

 

A második fogyasztónak (F2) a második telephelyről (T2) szállítjuk ki a 35 egységnyi terméket, 15 egységnyi 

maradék keletkezik. 

A szállítási összköltség: z = 7*40+8*5+2*35 = 390. 
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Az eddigiekhez hasonlóan hajtjuk végre a szállítási feladat lehetséges bázismegoldását előállító lépéseket. 
 

 

 
 

 

 

Az "Északnyugati sarok" módszer által előállított lehetséges bázismegoldást láthatjuk a következő táblázatban. 

A bázismegoldáshoz tartozó szállítási összköltség: 

z = 7*40+8*5+2*35+15+4*25+3*40 = 625. 
 

 

 

3.4. A degenerált eset 
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A lineáris programozási feladatnál korábban tapasztaltakhoz hasonlóan a degeneráció esete a szállítási feladat 

megoldása során is jelentkezhet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a telephely kapacitása épp fedezi a 

fogyasztó igényét, nincs maradék kapacitás. A lehetséges bázismegoldást úgy állítjuk elő ebben az esetben, 

hogy a telephely és a következő fogyasztó viszonylatában nulla mennyiség kiszállítását programozzuk. Ezt a 

nullát, mint a kötött helyek egyikét, jelölnünk kell. A nulla mennyiség szállítását jelentő kötött helyeket a 0 

határozott kiírásával meg tudjuk különböztetni a nem kötött helyektől. 

Lássunk példát a degenerációra, az előzőleg megoldott feladat egy változatával. Az eltérés annyi, hogy a 

második telephely (T2) kapacitása 35 egység, épp fedezi a második fogyasztó igényét. 

 

lehetséges bázismegoldás előállítása során ügyelnünk kell arra, hogy a kötött helyek száma mindig m+n-1 

legyen. Ezt biztosítjuk degenerált esetben a 0 mennyiség programozásával. 
 

 

 

3.5. A szállítási feladat egy lehetséges bázismegoldásának 
előállítása: soronként, oszloponként a legkisebb költségű helyek 
kiválasztása 

A módszer bemutatására szintén a bevezető feladatunkat választjuk. A különböző módszerekkel meghatározott 

megoldások így összevethetővé válnak. 

Az "Északnyugati sarok"-módszer nem igyekezett minimalizálni a szállítási összköltséget. Úgy tűnik, hogy a 

legkézenfekvőbb módja az összes szállítási költség csökkentésének az, ha figyelembe vesszük a 

viszonylatonkénti költségeket, és a kisebb költségű viszonylatokon igyekszünk szállítani, természetesen az 

igényeknek és a kapacitásoknak megfelelően a lehető legtöbbet. 

Állítsunk elő egy lehetséges bázismegoldást a legkisebb költségű helyek figyelembevételével. A megoldás során 

arra törekszünk arra, hogy a szállítási összköltséget, vagyis a célfüggvényt minimalizáljuk. 

Az eljárás során azon a viszonylaton kezdjük a szállítás programozását, ahol az egységenkénti költség a 

legkisebb. Ha a telephely kapacitása nem elég a fogyasztónak, akkor a következő alacsony költségű telephelyről 

szállítjuk a maradékot. Ha a telephely kapacitása több, akkor a telephely sorában keressük a következő alacsony 

költségű viszonylatot. Ezt az eljárást követve határozunk meg egy lehetséges bázismegoldást. 
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A bevezető feladatunk: 

 

Az induló disztribúciós táblázatunk: 
 

 

 

A legkisebb költségű viszonylat a T2->F3, egységenkénti költsége 1. A harmadik fogyasztó (F3) ignyét teljes 

egészében ki tudjuk elégíteni 40 egységnyi termékkel. T1-ben marad 10 egységnyi termék. 

A szállítási összköltség: z = 40. 
 

 

 

A második telephely (T2) maradék kapacitásából 10 egységnyi terméket szállítunk a második fogyasztónak (F2). 

A második telephely kapacitását kimerítettük. A második fogyasztó további 30 egységnyi terméket igényel. 

A szállítási összköltség: z = 40+2*10= 60. 
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A második fogyasztónak (F2) az első telephelyről (T1) (8<9) szállítjuk ki a 30 egységnyi terméket, 15 egységnyi 

maradék keletkezik. 

A szállítási összköltség: z = 40+2*10+8*30 = 390. 
 

 

 

Az eddigiekhez hasonlóan hajtjuk végre a szállítási feladat lehetséges bázismegoldását előállító lépéseket. 
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A soronként, oszloponként legkisebb költségű helyek kiválasztásával előállított lehetséges bázismegoldást 

láthatjuk a következő táblázatban. A bázismegoldáshoz tartozó szállítási összköltség: 

z = 40+2*10+8*30+6*15+3*25+5*40 = 665. 

Ez jóval magasabb, mint az "Északnyugati sarok"-módszer által szolgáltatott 625. A romló érték magyarázatát 

abban a szemellenzős, "mohó" törekvésben találjuk meg, hogy minden esetben az adódó legkisebb költégű 

viszonylatot választjuk a szállítás programozására. Ez teljesen félrevezető lehet, mint ez a példa is szemlélteti. 
 

 

 

3.6. A szállítási feladat egy lehetséges bázismegoldásának 
előállítása: A "Vogel-Korda"-féle módszer 

A "Vogel-Korda" eljárás alapgondolata megpróbálja a soronként, oszloponként legkisebb költségű helyek 

kiválasztására épülő megoldás kedvezőtlen tulajdonságait kiküszöbölni. Soronként és oszloponként képezzük a 

két legkisebb költségadat különbségét. Annál a fogyasztónál vagy telephelynél kezdjük a készletek kiszállítását, 

amely esetében a legolcsóbb és a második legolcsóbb viszonylat közötti árdifferencia a legmagasabb. 

A módszer bemutatására szintén a bevezető feladatunkat választjuk. A különböző módszerekkel meghatározott 

megoldások így összevethetővé válnak. 

Állítsunk elő egy lehetséges bázismegoldást a Vogel-Korda-módszerrel. A megoldás előállítását lépésről lépésre 

szemléltetjük a következőkben. 
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A költségmátrix elemeit a megoldás előállítása során természetesen figyelembe kell venni. Fogyasztónként és 

telephelyenként kiszámítjuk a legolcsóbb és a második legolcsóbb helyek közötti különbséget, ezt fel is 

tüntetjük a táblázatunkban a "Diff." felirat sorban/oszlopban. 

Az induló disztribúciós táblázatunk: 
 

 
 

Láthatjuk, hogy preferálnunk kell a szállítási program készítése során a második fogyasztót. Az első lépésben az 

ő igényeit kell kielégíteni a második telephelyről. Ha ezt csak egy későbbi fázisban tennénk, akkor a második 

telephely kapacitása már kötött lehetne. 

A szállítási összköltség: z = 2*40 = 80. 

A második fogyasztóhoz a szükséges mennyiséget kiszállítva a költségek közötti differenciát ismételten meg 

kell határozni, mielőtt a szállítási terv második kötött helyét megválasztanánk. A második fogyasztó már nem 

vesz részt a számításban. 
 

 
 



 Szállítási feladat  

 243  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A harmadik és a negyedik fogyasztó esetében a költségdifferencia egyaránt három. Válasszuk a negyediket a 

kötött hely meghatározásához, ott kisebb a költség (3). 

A szállítási összköltség: z = 2*40+3*40= 200. 

A differenciák ismételt meghatározása után döntünk a harmadik kötött helyről. 
 

 
 

A harmadik fogyasztó bevonása következik, az igényét a második telephelyről részben kielégítjük, majd 

ismételten meghatározzuk a differenciákat. 

A szállítási összköltség: z = 2*40+3*40+10= 210. 
 

 
 

Az első fogyasztóhoz szállítjuk a harmadik telephely megmaradó készletét (25). 
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Befejezésként az első telephely készletét az első és harmadik fogyasztó között felosztjuk. 
 

 
 

A "Vogel-Korda"-módszer által előállított lehetséges bázismegoldást láthatjuk a következő táblázatban. 

A bázismegoldáshoz tartozó szállítási összköltség: 

z = 2*40+3*40+10+5*25+7*25+5*30 = 590. 

Annak ellenére, hogy a "Vogel-Korda"-módszerrel látványos költségcsökkentést értünk el, ez nem jelenti azt, 

hogy minden feladat esetében ilyen sikeresen járunk el. Abban sem lehetünk biztosak, hogy ez az optimális 

megoldás, vagyis nincs alacsonyabb költségű szállítási terv. 
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4. A szállítási feladat optimális megoldásának 
meghatározása 

A szállítási feladat egy megengedett megoldásáról a lineáris programozási feladathoz hasonlóan a dualitási tétel 

segítségével határozhatjuk meg, hogy optimális-e. A primálfeladat megoldása akkor optimális, ha az egyidejűleg 

leolvasható duálváltozók értékei a duálfeladat megengedett megoldását adják. 

A szállítási feladat speciális megfogalmazása miatt egy megengedett megoldás meghatározásának módja 

közvetlenül nem szolgáltatja a duálváltozók értékeit. 

A fejezet elején megfogalmaztuk a szállítási feladathoz tartozó primál- és duálfeladatot. Ha a duálváltozók 

értékei ismertek lennének, behelyettesítve őket a duálfeladat feltételrendszerébe, amennyiben minden feltételt 

kielégítenek, akkor kijelenthetjük, hogy a primálfeladat megoldása optimális. 

A duálváltozók ismert értéke nélkül is adódik lehetőségünk az optimalitás ellenőrzésére. 

4.1. A potenciálok módszere 

Tekintsük a kötött helyekhez tartozó xij primál változókat. A megfelelő ui , és vj duálváltozók a duálfeladat 

feltételrendszerében a megfelelő feltételt egyenlőség szinten teljesítik. 

n+m-1 kötött hely esetén az n+m darab duálváltozóhoz n+m-1 számú egyenlettel rendelkezünk, melyek alakja 

ui + vj = cij 

Egy változót önkényesen 0-nak választhatunk, a többi értéke kiszámítható. A kiszámított értékeket felhasználjuk 

arra, hogy a duálfeladat feltételrendszerének teljesülését megvizsgáljuk. 

ui+vj ≤ cij 

Ha teljesül minden további feltételre, akkor a szállítási feladat megoldás optimális. 

A gyakorlatban ui+vj ≤ cij teljesülése helyett az ezzel egyenértékű 0 ≤ cij-ui-vj egyenlőtlenség teljesülését 

vizsgáljuk az összes nem kötött hely esetében. 

Ha cij-ui-vj negatív legalább egy esetben, akkor a megoldásunk nem optimális, és javított bázismegoldást kell 

keresnünk. 

A fent ismertett eljárásban a duálváltozók (ui , és vj ) szokásos megnevezése potenciál, az optimalitás ellenőrzése 

a potenciálok módszere. 

Alkalmazzuk a potenciálok módszerét az induló feladatunkra! Ellenőrizzük, hogy az "Északnyugati sarok"- 

módszerrel kapott bázismegoldás optimális-e. 
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A kötött helyek segítségével meghatározzuk a potenciálok (duálváltozók) értékét. A kötött viszonylatok 

esetében a költség nagysága megegyezik a két potenciál összegével. 

u1+v1 = 7 

u1+v2 = 8 

u2+v2 = 2 

u2+v3 = 1 

u3+v3 = 4 

u3+v4 = 3 

u1 értékét induláskor nullának választjuk. Majd a többi potenciál értékét is meghatározzuk. 

v1 = 7 

v2 = 8 

u2 = -6 

v3 = 7 

u3 = -3 

v4 = 6 

A potenciálok meghatározása után a szabad helyekről eldöntjük, hogy szükséges-e a megoldás javítása 

érdekében valamelyiket bevonni a bázisba. A szabad helyek költségadatából le kell vonni a két potenciál 

összegét. 

Pl.: a második telephely – első fogyasztó esetében a számítás: 3-(-6+7)=2 értéket ad. Hasonlóan a többi szabad 

hely esetében is elvégezzük a számolást, az eredményt a fenti ábrán megtalálhatjuk. 

A negatív számítási eredmény egy szabad helyen azt jelenti, hogy be kell vonni a szállítási feladat megoldásába. 

A javításhoz választunk egy, a viszonylatokból képzett hurkot. A hurok csúcspontjain elhelyezkedő 

viszonylatok között egy megfelelően megválasztott értékkel változtatjuk a szállított mennyiségeket. 

4.2. A hurok fogalma, a megoldás javítása 

Válasszuk ki a költségmátrix elemei közül azt a szabad helyet, melyre a cij -(ui+ vj) ≤ 0 érték minimális. Olyan 

hurkot alkossunk, melyben ez a viszonylat szerepel, a hurok további csúcspontjait pedig kötött helyek alkotják. 

A viszonylatokból zárt hurkot a következő ábrák szerint képezhetünk: 
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 vagy  

De nem tekinthetjük javításhoz vezető huroknak a következő ábrák szerinti viszonylat-sorozatokat: 

 vagy  

A megrajzolt hurok mentén haladva meghatározzuk a kötött helyekre programozott mennyiségek minimumát. A 

alábbi ábrán feltüntetett hurok esetében tehát: 

T1F2:  5 

T2F3:  15 

T2F1:  35 

A minimum értéke 5. Ezzel az értékkel lehet növelni illetve csökkenteni a hurokhoz tartozó viszonylatokban a 

szállított mennyiségeket. 
 

 

 

Javítsuk tehát az előzőekben kapott megoldást a hurok felhasználásával. 

T1-ről F2-höz a szállítás 8 egységbe kerül, F3-hoz csak 5 egységbe. T2 telephely F3-hoz 1, F2-höz 2 egységért 

szállít. Úgy módosítjuk a szállítási tervet, hogy T1 szállítson inkább F3-hoz 5 egységnyi árut, T2 szállítson F2-höz 

ugyanennyivel többet. Ugyan T2 szállítási költsége növekszik, de T3 költsége nagyobb mértékben csökken, 

vállalati szinten az összköltség szintén csökken. 

T1F2 viszonylatban 5 helyett 0 ( -5) 

T1F3 viszonylatban 0 helyett 5 (+5) 

T2F3 viszonylatban 15 helyett 10 (-5) 

T2F2 viszonylatban 35 helyett 40 (+5) 

A bázismegoldáshoz tartozó szállítási összköltség: 

7*40+5*5+2*40+10+4*25+3*40 = 615 
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A fenti megoldás optimalitását a potenciálok ismételt meghatározásával ellenőrizzük. 
 

 

 

A számítás a szabad helyek ellenőrzésével folytatjuk. A megoldás nem optimális, T3F1 viszonylatot be kell vonni 

a szállítási tervbe. 
 

 

 

T1F1 viszonylatban 40 helyett 15 ( -25) 

T1F3 viszonylatban 5 helyett 30 (+25) 

T3F3 viszonylatban 25 helyett 0 (-25) 

T3F1 viszonylatban 0 helyett 25 (+25) 

A bázismegoldáshoz tartozó szállítási összköltség: 

7*15+5*30+2*40+10+5*25+3*40 = 590. 

Jelentősen csökkent az összes szállítási költség. A "Vogel-Korda"-megoldás költségszintjét értük el. A 

megoldás azzal egyezik meg. 

Az optimalitás ellenőrzése következik. A potenciálok meghatározása után a szabad helyek megoldásba 

vonhatóságát ellenőrizzük. 
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Mint a fenti táblázatból kitűnik a 

cij-ui-vj 

kifejezés értéke minden szabad hely esetében nem negatív. A megoldásunk tehát optimális. 

5. Interaktív gyakorlófelület 

A fejezethez tartozó interaktív gyakorló felület egyaránt alkalmas a megoldásra ajánlott, előzetesen megadott 

feladatok kiválasztására, majd megoldására, csakúgy, mint az önálló feladatmegadásra. 

Megjegyzés: 

Az interaktív gyakorló felület a Maple keretrendszeren keresztül érhető el. 

5.1. Útmutató az interaktív gyakorlófelület használatához 

5.1.1. A feladat kiválaszása, megadása 

A gyakorlófelület használatának első lépése a feladat megadása. Két módon adhatunk meg feladatot. 

Választhatunk a programba épített feladatok közül, vagy begépelhetjük a saját feladatunkat. 

 

A felkínált feladatok közül úgy választhatunk, ha a legördülő feladatlista egyik elemét egérkattintással 

kijelöljük. 

Amennyiben szívesen kísérletezünk önálló feladat megadásával, abban az esetben első lépésként állítsuk be a 

telepek és fogyasztók számát. 
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Az áttekinthető megjelenítés érdekében a beállítható értékek korlátozottak (telepek 2 - 6, fogyasztók 2 - 5). 

A szállítási költségek értékeit kizárólag számjegyek begépelésével adjuk meg. A tiltott viszonylatokat - vagyis 

ha egy telepről egy adott fogyasztóhoz nem szállíthatunk - a nagy M betűvel kell jelölni. Más betűt, szavakat, 

szimbólumokat ne használjunk. Bár a Maple szimbolikus matematikai nyelvvel rendelkezik, ez a gyakorló 

modul a költségek képletekkel történő megadását nem támogatja. 

A helyesen kitöltött költségtáblázat a következőképp nézhet ki: 

 

Helytelenül megadott költségtáblázat: 

 

Nem megfelelően kitöltött költségtáblázat esetén hibaüzenetet kapunk: 

 

A telepek készletét és a fogyasztói igényeket is kizárólag számokkal szabad megadni. 

Abban az esetben, ha a készletek és a fogyasztói igények összege nem egyezik meg, akkor fiktív 

telephelyet, vagy fogyasztót kell bevezetnünk.  A fiktív szereplő bevezetésével fiktív 

viszonylatok jönnek létre. Ezeken fiktív mennyiségeket szállítunk. A fiktív viszonylatokon szállítási költség 

nem keletkezhet, nulla költséget rendel hozzájuk a program. Abban az esetben, ha egy fogyasztó igényeit 

mindenképp szeretnénk valós szállítással kielégíteni, akkor a hozzátartozó fiktív viszonylathoz rendeljünk 

nagyon magas költséget, vagyis jelöljük 'M' betű alkalmazásával tiltott viszonylatnak. Amennyiben a telepek 

többletkészlettel rendelkeznek, fiktív fogyasztót vezessünk be. Ha egy valódi telep raktárkapacitással nem 

rendelkezik, akkor a hozzátartozó fiktív viszonylatot tiltsuk 'M' alkalmazásával. 
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Ha fiktív szereplő nélkül szeretnénk ilyen feladatot megoldani, akkro a 'Feladatmegadás kész' nyomógombra 

kattintva figyelmeztető üzenetet kapunk:  

Akár önálló feladatot, akár egy felkínált feladatot szeretnénk megoldani, a feladat megadása után a 

 nyomógombra kell kattintanunk. A költségek, igények, készletek módosítása ezt 

követően nem lehetséges. 

5.1.2. A feladat megoldása 

A  nyomógombra kattintás után az interaktív modul lehetővé teszi a feladat 

megoldását. Bár a Maple programkörnyezet a megfelelő utasításaival képes szállítási feladat optimális 

megoldását meghatározni, de ez az interaktív gyakorlófelület az optimális megoldásoz vezető lépéssorozatot 

nem rejti el. 

A szállítási feladat egy megengedett bázismegoldásához akkor jutunk, ha megadjuk a szállítási viszonylatokon 

szállítandó mennyiségeket úgy, hogy a fogyasztói igényeket kielégítjük, a telepek készleteit felhasználjuk. A 

telepek (t) és fogyasztók (f) számának összegét eggyel csökkentve t+f-1 megkapjuk, hogy hány viszonylaton 

kell szállítást programozni, ha a minimális szállítási költségű program meghatározása a célunk. Fontos, hogy 

több viszonylatra ne szállítsunk, mint t + f - 1 . Még nulla értéket se adjunk meg. 

A szállítandó mennyiség megadása 

A szállítandó mennyiség megadását az érintett viszonylat kiválasztása előzi meg. A viszonylat kiválasztását 

követően adjuk meg a mennyiséget, majd kattintsunk a  nyomógombra az alábbi ábra szerint: 

 

A megadott mennyiség a következő módon kerül kijelzésre: 

 

A szállítandó mennyiség törlése 

A szükségtelenül megadott mennyiséget rendszerint nem elegendő nulla értékkel felülírni, hanem törölni kell. A 

viszonylat kiválasztását követően kattintsunk a  nyomógombra. 

 

Az elvégzett számítások 

A szállítandó mennyiségek megadása közben a program meghatározza a szállítási programhoz tartozó teljes 

szállítási költséget. 



 Szállítási feladat  

 252  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A program meghatározza a telepek maradék készletét és a fogyasztó számára kiszállított mennyiséget is. 
 

 

 

Abban az esetben, ha a telep készleténél nagyobb mennyiséget programozunk az egyes viszonylatokra, 

 

akkor a negatív előjelű maradékon kívül hibaüzenet is felhívja erre a figyelmünket. 

 

A lehetséges bázismegoldás előállításakor a szállítási költségek minimalizálására törekszünk. A Vogel-Korda 

módszer alkalmazásával rendszerint alacsonyabb költségű megoldáshoz juthatunk, mint más közelítő 

módszerre. A Vogel-Korda módszerhez tartozó sor- és oszlopdifferenciákat megjeleníthetjük, ha a jelölő 

négyzetet kipipáljuk.  Ekkor megjelennek a költségdifferenciák: 
 

 

 

A megoldás előrehaladtával nem számítható már differencia. Ezt a '-' jelöli. 

Degeneráció 

Amint korábban említettük a szállítási feladat egy megengedett bázismegoldásához akkor jutunk, ha megadjuk a 

szállítási viszonylatokon szállítandó mennyiségeket úgy, hogy a fogyasztói igényeket kielégítjük, és a telepek 

készleteit felhasználjuk. A telepek (t) és fogyasztók (f) számának összegét eggyel csökkentve t + f - 1 

megkapjuk, hogy hány viszonylaton kell szállítást programozni, ha a minimális szállítási költségű program 

meghatásozása a célunk. 
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Degenerált feladat esetén a program értesítést küld: 

 

 

Ha kevesebb a kötött helyek száma, mint "t+f-1, " akkor nulla mennyiségeket kell szállítani. A nullákal úgy kell 

kötött helyeket kiválasztani, hogy egy kötött helyről kiindulva a sakkból ismert bástyafigura mozgása szerint 

csak vízszintes és függőleges mozdulatokkal minden további kötött hely elérhető legyen. A fenti ábra szerint 

nulla mennyiséget kell programozni például a T3-F5 viszonylatra. Ügyeljünk arra, hogy tiltott viszonylatra ne 

programozzunk 0 mennyiséget se. 

Amennyiben lehetséges bázismegoldáshoz jutottunk, akkor a program értesít: 

 

5.1.3. Az optimalitás ellenőrzése 

A  nyomógombbal a potenciálok módszere segítségével ellenőrizhetjük, hogy a 

lehetséges bázismegoldásunk optimállis-e. A program figyelmeztet, ha a megoldás nem optimális és javaslatot 

tesz, hogy mely viszonylatokat kell a megoldásba bevonni. A megoldás javításakor természetesen figyeljünk 

arra, hogy a telephely készletét ne merítsük túl, fogyasztónak ne szállítsunk az igényénél többet, felesleges nulla 

szállított mennyiségekkel ne lépjük túl a kötött helyekre vonatkozó "t+f-1, " előírásunkat. 

 

 

6. Ajánlott gyakorló feladatok 

A következő feladatokat oldja meg az interaktív gyakorlófelület segítségével! 
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1. feladat 

Határozzon meg lehetséges bázismegoldásokat az alábbi szállítási feladatnál! Határozza meg a szállítási 

összköltséget is! Szükséges-e fiktív telephely bevezetése? 

Költségek viszonylatonként: 

 

Készletek mennyisége telephelyenként: [ 24 25 21 23 ] 

Igények fogyasztónként: [ 15 16 17 22 23] 

2. feladat 

Határozzon meg lehetséges bázismegoldásokat az alábbi szállítási feladatnál! Határozza meg a szállítási 

összköltséget is! Állapítsa meg, hogy melyik fogyasztó igénye nem kerül teljes mértékben kielégítésre! 

Költségek viszonylatonként: 

 

Készletek mennyisége telephelyenként: [ 8 12 4 ] 

Igények fogyasztónként: [ 6 8 9 5 ] 

3. feladat 

A Vogel-Korda-módszer segítségével határozzon meg lehetséges bázismegoldást az alábbi szállítási 

feladatnál! Határozza meg a szállítási összköltséget is! Ügyeljen arra, hogy a tiltott viszonylatokra, melyeket 

M jelöl, szállítandó mennyiségeket ne programozzon! 

Költségek viszonylatonként: 

 

Készletek mennyisége telephelyenként: [ 30 25 40 ] 

Igények fogyasztónként: [ 15 15 40 25 ] 

4. feladat 

A Vogel-Korda-módszer segítségével határozzon meg lehetséges bázismegoldást az alábbi szállítási 

feladatnál! Határozza meg a szállítási program teljes költségét! Használja a potenciálok módszerét a 
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megoldás optimalitásának ellenőrzésére! Ha szükséges, javítsa a megoldást! Mennyivel lehetett csökkenteni a 

szállítási feladat teljes költségét? Ügyeljen arra, hogy a tiltott viszonylatra, melyet M jelöl, szállítandó 

mennyiségeket ne programozzon! 

Költségek viszonylatonként: 

 

Készletek mennyisége telephelyenként: [ 60 40 40 ] 

Igények fogyasztónként: [ 25 25 40 35 ] 

5. feladat 

Határozzon meg lehetséges bázismegoldást az alábbi szállítási feladatnál! Vegye igénybe a Vogel-Korda-féle 

differenciákat a megoldás előállítása során! Határozza meg a szállítási program teljes költségét! Vegye 

figyelembe, hogy a vállalathoz tartozó második telep nem képes az előállított termékeket raktározni, vagyis 

készletfelesleg ne jelentkezzen a kettes telepnél. 

Javaslat: vezessen be fiktív fogyasztót! A fiktív fogyasztó és a második telep viszonylatát jelölje tiltott 

viszonylatnak M segítségével! 

Használja a potenciálok módszerét a megoldás optimalitásának ellenőrzésére! Ha szükséges, javítsa a 

megoldást! Mennyivel lehetett csökkenteni a szállítási feladat teljes költségét? Ügyeljen arra, hogy a tiltott 

viszonylatra, melyet M jelöl, szállítandó mennyiségeket ne programozzon! 

Költségek viszonylatonként: 

 

Készletek mennyisége telephelyenként: [ 30 40 30 ] 

Igények fogyasztónként: [ 25 25 17 21 ] 

6. feladat 

Határozzon meg lehetséges bázismegoldást az alábbi szállítási feladatnál! Vegye igénybe a Vogel-Korda féle 

differenciákat a megoldás előállítása során! Határozza meg a szállítási program teljes költségét! Használja a 

potenciálok módszerét a megoldás optimalitásának ellenőrzésére! Ha szükséges, javítsa a megoldást! 

Mennyivel lehetett csökkenteni a szállítási feladat teljes költségét? 

Költségek viszonylatonként: 
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Készletek mennyisége telephelyenként: [ 8 8 6 6 ] 

Igények fogyasztónként: [ 7 8 5 5 ] 

7. feladat 

Határozzon meg egy lehetséges bázismegoldást az alábbi szállítási feladatnál a minimális költségű 

viszonylatokra történő programozással! Határozza meg a szállítási program teljes költségét! Használja a 

potenciálok módszerét a megoldás optimalitásának ellenőrzésére! Ha szükséges, javítsa a megoldást! 

Mennyivel lehetett csökkenteni a szállítási feladat teljes költségét? 

Költségek viszonylatonként: 

 

Készletek mennyisége telephelyenként: [ 19 18 35 ] 

Igények fogyasztónként: [ 11 25 17 19 ] 

8. feladat 

Határozzon meg egy lehetséges bázismegoldást az alábbi szállítási feladatnál az "Északnyugati sarok"-

módszerrel! Határozza meg a szállítási program teljes költségét! Használja a potenciálok módszerét a 

megoldás optimalitásának ellenőrzésére! Ha szükséges, javítsa a megoldást! Mennyivel lehetett csökkenteni a 

szállítási feladat teljes költségét? 

Költségek viszonylatonként: 

 

Készletek mennyisége telephelyenként: [ 10 20 30 ] 

Igények fogyasztónként: [ 15 15 15 15 ] 

9. feladat 

Határozzon meg egy-egy lehetséges bázismegoldást az alábbi szállítási feladatnál az "Északnyugati sarok"-

módszerrel, a minimális költségű viszonylatokra történő programozással és a Vogel-Korda féle differenciák 

segítségével! Határozza meg a szállítási program teljes költségét mind a három esetre! Ügyeljen arra, hogy a 

tiltott viszonylatra, melyet M jelöl, szállítandó mennyiségeket ne programozzon! Használja a potenciálok 

módszerét a megoldás optimalitásának ellenőrzésére! Ha szükséges, javítsa a megoldást! Mennyivel lehetett 

csökkenteni a szállítási feladat teljes költségét? 

Költségek viszonylatonként: 
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Készletek mennyisége telephelyenként: [ 15 15 15 ] 

Igények fogyasztónként: [ 11 13 17 4] 

10. feladat 

Határozzon meg lehetséges bázismegoldásokat az alábbi szállítási feladatnál! Határozza meg a szállítási 

összköltséget is! Szükséges-e fiktív telephely bevezetése? 

Költségek viszonylatonként: 

 

Készletek mennyisége telephelyenként: [ 24 25 21 23 ] 

Igények fogyasztónként: [ 15 16 17 22 23] 

11. feladat 

Tegyük fel, hogy a 10. feladatban megadott feltételek szerint kell a vállalat telepei és fogyasztói között a 

termékeket elszállítani. További korlátozást vezetünk be. A második üzem köteles legalább 10 egységnyi 

terméket az első fogyasztónak szállítani. 

Állítsuk elő a feladat költségmátrixát, igény- és készletvektorát! A gyakorló felületbe önálló feladatként 

gépeljük be az adatokat, majd oldjuk is meg a feladatot! 

Javaslat: A második telep készletét és az első fogyasztó igényét egyaránt csökkentsük a kötelezően 

szállítandó 10 egységnyi termékkel. 

12. feladat 

Tegyük fel, hogy a 10. feladatban megadott feltételek szerint kell a vállalat telepei és fogyasztói között a 

termékeket elszállítani. További korlátozást vezetünk be. A második fogyasztó számára kiszállított 

mennyiség legyen legalább 40 egységnyi. 

Állítsuk elő a feladat költségmátrixát, igény- és készletvektorát! A gyakorlófelületbe önálló feladatként 

gépeljük be az adatokat, majd oldjuk is meg a feladatot! 

Javaslat: A második fogyasztó szerepét két részre osztjuk. Az egyik fogyasztói szerep (legyen F2A) igénye 

legyen 40, a másik fogyasztói szerep (nevezzük F2B-nek) igénye legyen 8. Megfigyeljük, hogy a készletek 

szűkösek, nem fedezik az összes fogyasztó igényét. A fiktív telephely bevezetése után gondoskodjunk arról 

M használatával, hogy a fiktív telepről kiszállított fiktív mennyiség ne a F2A fogyasztónál jelentkezzen! 
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9. fejezet - Hálótervezés 

1. Bevezetés 

Ezen fejezetben egy az eddigiektől eltérő területet ismerhetünk meg, mely nem a lineráris programozásra, 

hanem gráf elméleti ismeretekre épít. 

A fejezet elején összefoglalásra kerülnek a szükséges gráfelméleti ismeretek - így aki nem rendelkezik 

előismeretekkel ezen a területen, az is megértheti a módszereket. 

Példán keresztül kerül bemutatásra a - szemléletünknek jobban megfelelő - tevékenység típusú háló, majd a 

számításainkban használt esemény típusú háló. Szintén példán a tevékenység láncolatok teljes idejének 

kiszámítása, az ezt alkotó tevékenységek láncolatának megkeresése és a tartalékidő keresés módszere. Az 

úgynevezett kritikus út, kritikus idő meghatározási módszert (CPM = Critical Path Method) használjuk. 

A többi módszer említés szintjén kerül bemutatásra, mint például a PERT módszer, így sztochasztikus 

módszerre is történik utalás.. 

A hálótervezési alapfogalmak definiálása után mindig példával is illusztráljuk, nem csak a fogalmat de az 

algoritmusokat is. A tartalék idő számítást főként a teljes tartalékidőre korlátozzuk, csak említésre kerül a 

szabad tartalék idő definíció. 

Tananyagunk új fejlesztései - az interaktív részben külön is megjelenő, de itt is leírásra kerülő - Maple eljárások, 

melyek felrajzolják - a Maple inputnak megfelelően megadott - irányított súlyozott gráfból a hálót, kiszámítják a 

kritikus időt és megkeresik és felrajzolják a kritikus utat. 

2. Gráfelméleti ismeretek 

2.1. Alapismeretek, definíciók: 

Hálótervezési feladataink kezeléséhez szükséges néhány gráfelméleti alapismeret. Ezek főként definíciók, 

melyek általában először egzakt matematikai megfogalmazásban kerülnek megadásra, majd köznapi 

megfogalmazásuk következik, végül a példával történő illusztrálás, Maple utasítás és annak végrehajtásának 

segítségével 

Mj: A példák természetesen a Maple rajzolási lehetőségei alkalmazásával vannak megadva. A megadott 

utasítások Enter - el történő aktiválásával rajzolódik ki (ismét) a gráf. A megadások természetesen 

módosíthatóak és amennyiben jól történik a megadás módosítása, akkor a módosított gráf kerül kirajzolásra. 

Mj: Elsőként (egyszer) a with(GraphTheory) utasításnak kell szerepelnie, hogy az ezen területhez tartozó 

utasítás készlet elérhető legyen. 

[> Restart; with(GraphTheory): 

Gráf:= 

G0 = (N, A) - egy véges ponthalmaz N - (csúcsok) és egy véges pontpár halmaz A - (élek) együttese. 

ahol 

N = {N1, N2, ..., Nn} ponthalmaz a csúcsok halmaza 

N = {A1, A2, ..., An} , ahol Ak = (Ni, Nj) ∈  A pontpár halmaz az élek halmaza 

Megfogalmazás: A gráf csúcsokkal és élekkel rendelkező alakzat. (Az éleknek nincs sem irányítása sem súlya.) 

(Nem irányított, nem súlyozott gráf példa.) 

A példa Maple kódja és rajza: 
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[> GNINS := Graph({{1, 2}, {1, 3}, {2, 4}, {3, 4}, {4, 5}}); 

 

[> DrawGraph(GNINS); 

 

Irányított (de nem súlyozott) gráf:= 

G0 = (N, A) - egy véges ponthalmaz N - (csúcsok) és egy véges pontpár halmaz A - (élek) olyan együttese, 

ahol 

N = {N1, N2, ..., Nn} ponthalmaz a csúcsok halmaza 

N = {A1, A2, ..., An} , ahol Ak = (Ni, Nj) ∈  A pontpár halmaz az élek halmaza, melyben Ni az Ak él kezdőpontja 

Nj pedig a végpontja. 

Megfogalmazás: Az irányított gráf olyan csúcsokkal és élekkel rendelkező alakzat, melyben az éleknek 

irányítása van. (Súly azonban nem szerepel az éleken.) 

Példa Maple kódja és rajza: 

[> GIINS := Graph({[1, 2], [1, 3], [2, 3], [3, 4], [2, 5], [4, 5]}); 

 

[> DrawGraph(GIINS); 

 

Irányított súlyozott gráf := 

G0 = (N, A) - egy véges ponthalmaz N - (csúcsok) és egy véges pontpár halmaz A - (élek) olyan együttese, 
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ahol 

N = {N1, N2, ..., Nn} ponthalmaz a csúcsok halmaza 

N = {A1, A2, ..., An} , ahol Ak = (Ni, Nj) ∈  A pontpár halmaz az élek halmaza, melyben Ni az Ak él kezdőpontja 

Nj pedig a végpontja és minden Ak élhez egy súlyt rendelünk. 

Megfogalmazás: Az irányított súlyozott gráf olyan csúcsokkal és élekkel rendelkező alakzat, melyben az 

éleknek irányítása és hozzátartozó súlya is van. 

Példa Maple kódja és rajza: 

[> GIISS := Graph({[[1, 2], 2], [[1, 3], 9], [[2, 3], 5], [[3, 4], 3/2], [[2, 4], 7]}); 

 

[> DrawGraph(GIISS); 

 

Irányítatlan gráf := (nem súlyozott) 

G0 = (N, A) - egy véges ponthalmaz N - (csúcsok) és egy véges pontpár halmaz A - (élek) olyan együttese, 

ahol 

N = {N1, N2, ..., Nn} ponthalmaz a csúcsok halmaza 

N = {A1, A2, ..., An} , ahol Ak = (Ni, Nj) ∈  A pontpár halmaz az élek halmaza, melyben (Ni, Nj) azonos (Nj, Ni) -

vel. 

Megfogalmazás: Olyan gráf melyben a pontpárok nem rendezettek, vagyis nincs nyíl a gráf élein. Vagyis (N i, 

Nj) azonos (Nj, Ni) -vel. 

Mj: Ilyen példa szerepelt az első gráf definícióban is. 

Példa Maple kódja és rajza: 

[> GNINS := Graph({{1, 3}, {3, 4}, {1, 4}, {4, 5}, {3, 5}}): 

[> DrawGraph(GNINS); 



 Hálótervezés  

 261  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A Maple szimbolikus reprezentációs lehetősége miatt megadható karakterrel jellemzett csúcsokkal rendelkező 

gráf is az alábbiakban: (nem irányított nem súlyozott gráf példa) 

[> GPNINS := Graph({{a, b}, {b, c}, {c, a}}): 

[> DrawGraph(GPNINS); 

 

Irányítatlan súlyozott gráf: = 

G0 = (N, A) - egy véges ponthalmaz N - (csúcsok) és egy véges pontpár halmaz A - (élek) olyan együttese, 

ahol 

N = {N1, N2, ..., Nn} ponthalmaz a csúcsok halmaza 

N = {A1, A2, ..., An} , ahol Ak = (Ni, Nj) ∈  A pontpár halmaz az élek ( nem irányított ) halmaza, melyben (Ni, Nj) 

azonos (Nj, Ni) -vel és minden Ak→ ck azaz minden élhez rendelődik egy (skalár) súly. 

Megfogalmazás: Olyan gráf amelyben a pontpárok nem rendezettek, (Nem irányított) de minden élhez tartozik 

egy "súly" melyet az élen jelenítünk meg. 

Példa Maple kódja és rajza: 

[> GNISS := Graph(5, {[{1, 2}, 12], [{1, 3}, 10], [{2, 3}, 6], [{2, 4}, 5], [{3, 4}, 1], [{4, 5}, 11]}); 

 

[> DrawGraph(GNISS); 
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A továbbiakban már nem adjuk meg a teljes matematikai definíciót, csak a gráf specialitásának leírását és 

példát. 

Többszörös él:= 

Ha egy G0 gráfnak Ak és Ar is eleme Ak ∈  A és Ar ∈  A , 

ahol Ak = (Ni, Nj) és ugyanekkor Ar = (Ni, Nj) vagyis ha ugyanazon kezdő és végpontú él többször is szerepel az 

élek halmazában. 

Megjegyzés: ez lehet irányított vagy irányítatlan illetve súlyozott is. 

Megfogalmazás: Olyan él amely kétszer, vagy többször is szerepel az élek halmazában. 

Példa: 

Példa többszörös éllel rendelkező irányított súlyozott gráfra. 

( Az alábbi rajz nem a Maple-el készült, képként került ide. ) 

 

Hasonlóan lehetséges többszörös éllel rendelkező nem irányított súlyozott gráf illetve nem irányított, nem 

súlyozott gráf is. 

Hurokél:= 

Ha egy G0 gráfnak Ak = (Ni, Ni) ∈  A eleme akkor azt mondjuk, hogy Ak ∈  A hurokél.  

Megfogalmazás: Olyan gráf él amely ugyanazon csomópontba érkezik ahonnan indul. 

Példa: 

Hurokél rajzolása is nehézkes Maple-el, ezért az erre vonatkozó példa is képként került ide. 
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Egyszerű gráf:= 

Olyan gráf amely nem tartalmaz hurok élt és többszörös élt. 

Ezen definíció egyaránt alkalmazható irányított és nem irányított esetekre. 

Példa Maple kódja és rajza: 

[> GNISS := Graph(5, {[{1, 2}, 12], [{1, 3}, 10], [{2, 3}, 6], [{2, 4}, 5], [{3, 4}, 1], [{4, 5}, 11]}); 

 

[> DrawGraph(GNISS); 

 

Szomszédos él := 

Két olyan nem irányított él melynek van közös csúcspontja. Az ábrán zölddel jelöve. 

Példa Maple kódja és rajza: 

[> GNINS := Graph({{1, 2}, {2, 3}, {1, 3}, {3, 4}, {2, 4}, {2, 5}, {3, 5}, {4, 5}}): 

[> neighbournods := {1, 2};  

     neighbouredges := {{1, 2}, {2, 3}};  

     HighlightEdges(GNINS, GNINS, blue);  

     HighlightVertex(GNINS, neighbournods, green);  

     HighlightEdges(GNINS, neighbouredges, green);  

     DrawGraph(GNINS); 
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Irányítatlan út:= 

Szomszédos élek sorozat irányítatlan gráfban. 

Az ábrán pirossal jelölve. 

Példa Maple kódja és rajza: 

[> GNINS := Graph({{1, 2}, {2, 3}, {1, 3}, {3, 4}, {2, 4}, {2, 5}, {3, 5}, {4, 5}}): 

[> edgesofrouteundirected := {1, 2, 3};  

     routeundirected := {{1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {4, 5}};  

     HighlightVertex(GNINS, edgesofrouteundirected, red);  

     HighlightEdges(GNINS, routeundirected, red);  

     DrawGraph(GNINS); 

 

Irányított út:= 

Élek olyan sorozata, egy irányított (esetünkben súlyozott) gráfban, melyben bármely él végpontja azonos a 

rákövetkezõ él kezdõpontjával - amennyiben van rákövetkezõ él. (Az utolsó él esetében nincs rákövetkezõ él.) 

Példánkban súlyozott irányított utat mutatunk be az alábbi utakkal: 

[1,2] [2,3] [3,4] [4,5] 

Mj: rajzunk a csomópontokat is kiemeli (piros színnel). 

Példa Maple kódja és rajza: 

[> GIISS := Graph({[[1, 2], 2], [[1, 3], 9], [[2, 3], 5], [[3, 4], 2], [[2, 4], 7], [[4, 5], 3], [[3, 5], 4], [[5, 1], 2]}): 

[> edgesofroutedirected := [1, 2, 3, 4, 5]: 

     routedirected := {[1, 2], [2, 3], [3, 4], [4, 5]}: 

     P := PathGraph(edgesofroutedirected): 
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     HighlightVertex(GIISS, edgesofroutedirected, red);  

     HighlightEdges(GIISS, routedirected, red): 

     DrawGraph(GIISS); 

[> 

Irányított kör:= 

Olyan irányított út, melynek kezdő és végpontja azonos. 

Példa Maple kódja és rajza: 

[> GIISS := Graph({[[1, 2], 2], [[1, 3], 9], [[2, 3], 5], [[3, 4], 2], [[2, 4], 7], [[4, 5], 3], [[3, 5], 4], [[5, 1], 2]}): 

[> edgesofroutedirected := [1, 2, 3, 4, 5];  

     routedirected := {[1, 2], [2, 3], [3, 4], [4, 5], [5, 1]};  

     P := PathGraph(edgesofroutedirected);  

     HighlightVertex(GIISS, edgesofroutedirected, red);  

     HighlightEdges(GIISS, routedirected, red);  

     DrawGraph(GIISS); 

 

Szomszédos csúcs:= 

Két csúcs szomszédos, ha köztük van él. (Nem irányított és irányított esetre is vonatkozhat.) Pl: a 3-as és a 4-es 

csúcs szomszédos mivel létezik {3,4} él. 

Példa Maple kódja és rajza: 

[> GNINS := Graph({{1, 2}, {2, 3}, {1, 3}, {3, 4}, {2, 4}, {2, 5}, {3, 5}, {4, 5}}): 

[> edgesofrouteundirected := {3, 4};  

     routeundirected := {{3, 4}};  

     HighlightEdges(GNINS, GNINS, blue);  

     HighlightVertex(GNINS, edgesofrouteundirected, red);  

     HighlightEdges(GNINS, routeundirected, red);  

     DrawGraph(GNINS); 
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Valódi részgráf := 

Egy G1 = (N1, A1) gráf (valódi) részgráfja egy G0 = (N0, A0) gráfnak, ha N1 ⊆ N0 és A1 ⊆ A0 

Jelölése: G1 ⊆ G 

Megfogalmazás: Valódi részgráf az ha a részgráfnak minden csúcsa és minden éle eleme az őt tartalmazó 

gráfnak. 

(A piros rész valódi részgráfja a teljes gráfnak. Illetve az is igaz, hogy a kék rész is valódi részgráfja a teljes 

gráfnak.) 

Példa Maple kódja és rajza: 

[> GNINS := Graph({{1, 2}, {2, 3}, {1, 3}, {3, 4}, {2, 4}, {2, 5}, {3, 5}, {4, 5}}): 

[> ofrouteundirected := {1, 2, 3};  

    subgraphedges := {{1, 2}, {2, 3}};  

    edgesofrouteundirected := {1, 2, 3};  

     routeundirected := {{1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {2, 4}, {3, 4}, {4, 5}};  

     HighlightEdges(GNINS, GNINS, blue);  

     HighlightVertex(GNINS, edgesofrouteundirected, red);  

     HighlightEdges(GNINS, routeundirected, red);  

     DrawGraph(GNINS); 

 

2.2. További gráf példák: 

Méh sejt típusú gráf síkba és térbe rajzolva: 

A példa Maple kódja és rajza: 

[> S := SoccerBallGraph(); 

 

[> DrawGraph(S); 
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[> DrawGraph(S,style=spring); 

 

Térbeli gráf: (A nézőpont egérrel változtatható.) 

[> DrawGraph(S,style=spring,dimension=3); 
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2.3. Gráfok megadása 

2.3.1. Szomszédossági mátrix 

Szomszédossági mátrix:= (vagy adjecencia mátrix) 

A szomszédossági mátrixban a sorokban a kiindulási csomópontok, az oszlopokban az érkezési csomópontok 

szerepelnek, a mátrixban pedig irányítatlan mátrix esetén 1-es ahol van összekötő él a csúcsok között, nulla ahol 

nincs. Szokásunk szerint csak kisebb sorszámú csomópontból nagyobb sorszámuba vezet él - melynek okát a 

későbbiekben látjuk majd csak. 

Példa: irányítatlan gráf szomszédossági mátrixára: 

 

A fenti gráf rajza Maple-el: 

A példa Maple kódja és rajza: 

[> Gadjec := Graph({{1, 2}, {1, 4}, {2, 3}, {2, 4}, {3, 4}}): 

[> DrawGraph(Gadjec); 
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2.3.2. Háló felrajzolása adjecencia mátrixból 

Lássuk a háló felrajzolását egy adjecencia (szomszédossági) mátrix-al megadott példa esetére: 

 

A háló rajza, mely egyben példa arra is hogy célszerű elkerülni, hogy a tevékenység nyilak keresztezzék 

egymást. 
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A 8-as csomópontba vezető tevékenység nyíl esetén megoldható, hogy a csomópontok helyzetének 

megváltoztatásával a kereszteződés elkerülhető legyen, mint ezt az alábbi ábra is mutatja. Az 1-7 nyíl esetében 

az olvasóra bízzuk a megoldást. 

 

2.3.3. Adjecencia lista 

Adjecencia lista:= 

A gráf éleinek megadása lista formájában. 

Ez történhet több féle képpen, mi az alábbi reprezentációkat preferáljuk: 

Példa: adjecencia lista irányítatlan gráfra: 

 

A példa Maple kódja és rajza: 

[> Gadjeclist := Graph({{1, 3}, {2, 4}, {2, 5}, {3, 4}, {3, 5}, {4, 6}, {5, 6}}): 

[> DrawGraph(Gadjeclist); 

 

Adjecencia lista irányított gráfra:= 

A gráf éleinek és a súlyoknak a megadása lista formájában. 
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A példa Maple kódja és rajza: 

[> Gadjecir := Graph({[[1, 3], 4], [[2, 4], 10], [[2, 5], 10], [[3, 4], 6], [[3, 5], 0], [[4, 6], 8], [[5, 6], 8]});  

 

[> DrawGraph(Gadjecir); 

 

2.3.4. Incidencia mátrix 

Az Incidencia mátrixnak annyi oszlopa van ahány éle a mátrixnak és annyi sora ahány csomópontja. (Ritkán 

alkalmazott reprezentáció, ezért nem mutatunk be példát rá.) 

Léteznek még további megadási lehetőségek de számunkra ennyi már elégséges. 

3. Tevékenységláncolatok tervezése, elméleti 
bevezetés 

Egymásra épülő részmunkafolyamatok időbeli lefolyásának optimális ütemezése. Divatos szóval projektek 

elemzése, a résztevékenységek időbeli összehangolása, egymás után vagy egymással párhuzamosan végezhető 

tevékenységek ütemezése. 

Az elemzés kiterjedhet az 

• Időtervezésre (mi a tevékenységláncolat befejezésének várható ideje ( TPT= Total Project time, magyarul a 

kritikus idő kifejezés terjedt el), mely tevékenységek késhetnek a végbefejezés megzavarása nélkül 

Ilyen, pl. PERT = Program Evaluation Review Technique , CPM = Critical Path Method , MPM = Metra 

Potenciális Módszer stb. 

• Erőforrás allokálásra (mely feladatot ki (vagy mely szervezet) végzi, ki milyen feladatot végez, erőforrás 

optimálás, kiegyenlítés) 
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• Költségtervezésre (ki milyen javadalmazásban részesül, hogyan alakul a teljes tevékenység láncolat költsége 

a résztevékenységek költségeinek eredőjeként). 

Ilyen pl. CPM/COST PERT/COST, CPA stb. RAMPS, RAPP, ERALL stb. 

A tevékenységláncolat reprezentálásának eszköze a súlyozott körmentes, irányított gráf, amelynek egy kezdő és 

egy végpontja van. Ezt egyszerűen "háló"-nak szoktuk nevezni. A módszereket pedig "hálótervezési 

módszereknek". 

Ezeket csoportosíthatjuk (például) az alábbiak szerint. 

A tevékenységek időtervezése lehet determinisztikus vagy sztochasztikus. 

Determinisztikus - előre meghatározott, nem véletlenszerű, vagyis a tevékenység idő előre megadott, fix érték. 

Szochasztikus - véletlen, valószínűségi változóval leírhatóak a tevékenység idők. 

A háló típusa lehet tevékenység vagy esemény típusú háló. 

Tevékenység típusú háló esetén a gráf csomópontjai jelölik a tevékenységeket. 

Esemény típusú háló esetén a csomópontok eseményeket jelentenek, és az élek reprezentálják a 

tevékenységeket. 

Ezen módszerek alapjait az 1950-es években az USA haditengerészetének különleges tervezési hivatalának 

megbízására kezdték kidolgozni, sok résztevékenységből álló összetett tervezési feladatuk irányítására. A CPM 

néven közismertté vált módszert Walker és Kelly publikálta először 1959-ben. Ekkor kezdődött meg a 

számítógépek felhasználása műszaki feladatok tervezésére ütemezésére. 

(Forrás: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor: Szervezési Technikák - hálótervezés, ppt) 

3.1. Hálótervezési ismeretek példákkal 

Példa tevékenység típusú hálóra: 

Tekintsük az alábbi (Garzon lakás takarítás) tevékenységláncolatot: 

9.1. táblázat - Garzon lakás takarítás 
 

Sorszám Tevékenység megnevezése Tevékenysé

g idő 

1. Szoba porszívózás 20 perc 

2. Szobában letörölgetni 15 perc 

3. Szobában feltörölni 5 perc 

4. Fürdőszobában a csempe és a 

szerelvények lesúrolása 
25 perc 

5. Fürdőszoba felmosása 5 perc 

6. Konyhában bútorok lesúrolása 25 perc 

7. Konyha felmosása 5 perc 

8. Előszoba felsöprése 5 perc 

9. Előszoba felmosása 5 perc 

Ezen tevékenység láncolat nem feltétlenül csak egymás után ""sorosan" végezhető el. Lehetnek benne 

párhuzamosságok, sőt akár több is (ha több ember dolgozik egyszerre). Ennek struktúrája a most megismert gráf 

reprezentációval jeleníthető meg hatékonyan. 

A gráf megalkotásához, meg kell adnunk mely tevékenység melyiket kövesse - ebből az már adódik, hogy 

melyek mehetnek párhuzamosan. 
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Kezdő csomópont (0.) megadása is szükséges, mely a tevékenységek megkezdését jelenti illetve 

végcsomópontot is, mely a takarítás befejezését jelenti. Így tudunk egy átlátható struktúrát konstruálni. 

Ahhoz, hogy a tevékenységek egymásutániságát fel tudjuk rajzolni meg kell adnunk minden tevékenységre, 

hogy mely tevékenység után következhet. Ezt hívjuk előfeltételnek. 

(Angolul predecessor) 

Ezek megadása személy, projekt, szervezési technika függő. Mi tegyük fel, hogy a különböző helyiségbeli 

tevékenységek függetlenek, mindegyik a takarítás megkezdése után azonnal kezdhető. Így a szoba porszívózás 

után jöhet a letörölgetés (a porszívó porát is letöröljük), ettől függetlenül kezdődhet a fürdőszobai súrolás, ami 

után jöhet a fürdőszoba felmosása. A konyha is független, és ott is csak a bútorok lesúrolása után érdemes 

felmosni. Mivel minden helyiség az előszobából nyílik azt felseperni és felmosni csak ha az összes helyiséggel 

végeztünk akkor érdemes. 

Természetesen ezen párhuzamosságok csak akkor valósíthatók meg, ha elegendő megvalósító, munkaerő áll 

rendelkezésre. A megvalósítókat azonban ezen technikánkkal nem kezeljük. 

Mj: Ha ezen elosztással valakinek párhozamosan végzendő feladatai lennének, akkor majd módosítjuk 

tervünket. Ha lehetséges a megvalósító személyét, esetleg az előfeltételeket módosítjuk majd. 

Az előfeltételekkel kiegészített táblázat: 

9.2. táblázat - Garzon lakás takarítás előfeltételek megadásával 
 

Sorszám Tevékenység megnevezése Tevékenység 

rövítés 
Tevékenysé

g idő 
Előfeltételi 

tevékenység 

0. Kezdés (Start) Start 0 perc - 

1. Szoba porszívózás Szobaporsziv 20 perc 0 

2. Szobában letörölgetni Szobaletorol 15 perc 1 

3. Szobában feltörölni Szobafeltorol 5 perc 2 

4. Fürdőszobában a csempe és 

a szerelvények lesúrolása 
Furdosurol 25 perc 0 

5. Fürdőszoba felmosása Furdofelmos 5 perc 4 

6. Konyhában bútorok 

lesúrolása 
Konyhasurol 25 perc 0 

7. Konyha felmosása Konyhafelmos 5 perc 6 

8. Előszoba felsöprése Eloszobasopor 5 perc 3; 5; 7 

9. Előszoba felmosása Eloszobafelmos 5 perc 8 

10. Kész a takarítás Finish 0 perc 9 

Ennek - könnyen megkonstruálható - gráfja az alábbi: 

[> Gtakaritas := Graph({[Sart, Furdosurol], [Sart, Konyhasurol], [Sart, Szobaporsziv], [Furdofelmos, 

Eloszobasopor], [Furdosurol, Furdofelmos], [Konyhasurol, Konyhafelmos], [Eloszobafelmos, Finish], 

[Eloszobasopor, Eloszobafelmos], [Konyhafelmos, Eloszobasopor], [Szobafeltorol, Eloszobasopor], 

[Szobaletorol, Szobafeltorol], [Szobaporsziv, Szobaletorol]}); 

 

[> DrawGraph(Gtakaritas, style = spring); 
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Vagy csak számokkal megjelenítve - mert ekkor "szebb" lefelé haladó gráfot rajzol a Maple beépített 

algoritmusa: 

[> Gtakaritasnum := Graph({[0, 1], [0, 4], [0, 6], [1, 2], [2, 3], [4, 5], [6, 7], [3, 8], [5, 8], [7, 8], [8, 9], [9, 10]});  

 

[> DrawGraph(Gtakaritasnum, style = spring); 

 

A fentit nevezzük tevékenység típusú hálónak, mivel a csomópontok tevékenységeket jelentenek. Azonban 

mivel a tevékenységeknek ideje van, a gráfoknál pedig súlyok az éleken jeleníthetőek meg, további 

reprezentációnkban a tevékenységeket nem a csomópontokban, hanem az éleken fogjuk megjeleníteni. Ezt 

nevezzük esemény típusú gráfnak, ahol a csomópontok az oda befutó éleken végzett tevékenységek befejezését 

(és az innen kiindulók kezdését) jelentik. 

Eljárásaink a továbbiakban ilyen - esemény - típusú hálókra vonatkoznak majd. 
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Háló:= 

Egy kezdő és egy végponttal rendelkező, súlyozott körmentes, irányított gráf - melyet általában tevékenység 

láncolatok reprezentálására szoktunk használni. 

Tevékenység típusú háló:= 

Tevékenység láncolat olyan gráf reprezentálása, ahol a csomópont tevékenységet az irányított élek pedig 

egymásutániságot jelentenek. 

Esemény típusú háló:= 

Tevékenység láncolat olyan gráf reprezentálása, ahol az élek jelentik a tevékenységeket a csomópontok pedig 

események, melyek az adott csomópontba befutó éleken végzett tevékenységek befejezésének eseményét 

jelentik. És természetesen az innen kiinduló éleken végzett tevékenységek kezdését is. 

Az események típusai esemény típusú hálóban: 

Kezdő (nyitó) esemény (start) melyet nem előz meg más esemény és csak utána következő események vannak. 

Záró (vég) esemény: (finish) ami után nem következik több esemény, csak megelőző eseményei vannak. 

Példa esemény típusú hálóra: 

Konstruáljuk meg fenti példa esemény típusú hálóját. Ekkor nincs szükség Start tevékenységre, mert az a 0 

esemény, csomópont jelenti a kezdést, hasonlóan az utolsó esemény a befejezés. (Megkülönböztetésül nem 

teszünk pontot a csomópontok száma után.) Most nincs szükség a tevékenységek rövidítésére, mivel az éleken a 

tevékenység időt fogjuk megjeleníteni. 

Nincs szükség az előfeltételek megjelenítésére sem, mivel azt az élek egymásutánisága tartalmazza. 

A tevékenységek élekké történt transzformálásakor kapott táblázat: 

9.3. táblázat - Tevékenység lista garzon lakás takarítás esemény típusú hálójához 
 

Indulási 

csomópont 

száma 

Indulási 

csomópont 

száma 

Tevékenység megnevezése Tevékenysé

g idő 

0 1 Szoba porszívózás 20 perc 

1 2 Szobában letörölgetni 15 perc 

2 3 Szobában feltörölni 5 perc 

0 4 Fürdőszobában a csempe és 

a szerelvények lesúrolása 
25 perc 

4 5(3) Fürdőszoba felmosása 5 perc 

0 6 Konyhában bútorok 

lesúrolása 
25 perc 

6 7(3) Konyha felmosása 5 perc 

7(3) 8 Előszoba felsöprése 5 perc 

8 9 Előszoba felmosása 5 perc 

9 10 Kész a takarítás 0 perc 

Átalakításunk közben természetes módon adnánk meg 5-ös és 7-es csomópontokat, eseményeket mikor is a 

"Fürdőszoba felmosása" illetve a "Konyha felmosása" tevékenységek befejeződnek. Tovább haladva azonban 

látjuk, hogy ezeknek célszerű azonos csomópontot megadni. Ezért szerepel mellettük zárójelben - az először 

megjelenő - 3-as csomópont száma. 
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Reprezentációnkat elkészíthetjük tehát egyrészt úgy, hogy jelenítünk meg 5-ös és 7-es csomópontot, de - az ezen 

eset kezelésére alkalmas technikával - nullás tevékenység idejű, logikai kapcsolatot leíró tevékenységgel azonos 

időpontban bekövetkezővé tesszük a legutolsó (7-es) tevékenységet. 

Vagy már a háló rajzolása előtt beépítjük ezen felismerésünket és csak 3-as csomópontként jelenítjük meg 

mindhárom tevékenység befejeződésének eseményét. 

Így tudjuk az "Előszoba felsöprés" tevékenységet megelőzőként megadni mindhárom tevékenységet. 

Lássuk mindkét fajta reprezentációt: 

A példa esemény típusú gráfja (több, logikai kapcsolattal összekötött csomópont segítségével): 

[> Gtakaritasesemenytip := Graph({[[0, 1], 10], [[1, 2], 15], [[2, 3], 5], [[0, 4], 25], [[4, 5], 5], [[0, 6], 25], [[6, 

7], 5], [[3, 7], 0], [[5, 7], 0],[[7, 8], 5], [[8, 9], 5]}) 

 

[>DrawGraph(Gtakaritasesemenytip, style = spring); 

 

A példa esemény típusú gráfja (a logikai kapcsolattal azonossá tett csomópontok egy csomóponttal 

történő megjelenítésével): 

[> Gtakaritasesemenytip := Graph({[[0, 1], 10], [[1, 2], 15], [[2, 3], 5], [[0, 4], 25], [[4, 5], 5], [[0, 6], 25], [[6, 

7], 5], [[3, 7], 0], [[5, 7], 0],[[7, 8], 5], [[8, 9], 5]}); 

 

[> DrawGraph(Gtakaritasesemenytip, style = spring); 
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Mj: Ilyen típusú átalakításra a gyakorlati életben (szerencsére) nincs szükség, mivel a projekteket kezelő 

programok elkészítik számunkra tevékenység láncolatunk (tevékenység típusú) gráf reprezentációját. Ezen 

átalakítást csak a teljesség kedvéért adtuk meg. 

A háló szerkesztésének iránya progresszív (előrehaladó). 

Ez - ha a célunk elérésének időpontjából indulunk ki lehet un. retrográd (visszafelé haladó) tervezés is vagy akár 

a kettő kombinációja is. Ezekkel sem foglalkozunk anyagunkban. 

A továbbiakban tehát a fenti esemény típusú (a tevékenységek az éleken jelennek meg) gráfokkal megadott 

tevékenység láncolatok elemzésével fogunk foglakozni. 

4. Kritikus út módszer (Critical Path Method, CPM) 

A tevékenység láncolatban a legkisebb sorszámú csomóponttal kezdve rendre meghatározza a csomópontok 

(események) bekövetkezési idejét és így jut el az utolsó (legmagasabb számú, vég,-) csomóponthoz, melynek 

bekövetkezési ideje egyben a tevékenység láncolat elvégzéséhez szükséges idő (illetve időpont) is. 

Megemlítjük még a PERT módszert, amely szochasztikus modellek vizsgálatára alkalmas. A PERT módszer 

tanulmányozására a szakirodalmat ajánljuk. 

4.1. Kritikus út meghatározása: CPM (Critical Path Method) 
Módszerrel 

Tevékenység láncolatok esetén általában a teljes tevékenységlánc idejére vagyunk kíváncsiak. Ennek 

kiszámítására alkalmas az úgynevezett kritikus út módszer (angolul: Critical Path Method, CPM). 

Kézi számítással a módszer a következő. Minden csomóponton megjelenítjük az adott csomópont bekövetkezési 

időpontját. Bekövetkezési időponton értjük azt értjük az összes ide befutó tevékenység befejezésének időpontjai 

közül a leghosszabbat - mivel csak az összes ide befutó tevékenység végeztével lehet az innen kiinduló 

tevékenységeket megkezdeni. Ez tulajdonképpen a bejövő utakon számítható idők maximuma. 

Az alábbi rajz ezen számításra mutat példát. Az éleken az adott élhez tartozó tevékenység ideje szerepel, 

napban. 
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Számítsuk most ki rendre a csomópontok bekövetkezési időpontjait úgy, hogy a tevékenység nyíl 

kiindulópontjában lévő csomópont bekövetkezési idejéhez adjuk hozzá a nyílon lévő tevékenység időt. Pl. 0-2 

nyíl, a 0-ás kezdő esemény bekövetkezési időpontja a nulladik nap, mivel ez a projekt kezdetekor azonnal 

"bekövetkezik". A (0-2) tevékenység ideje 12 nap így a 2-es csomópont bekövetkezési ideje (ezen az úton) 12. 

Azonban a 0-1 tevékenység miatt az 1-es csomópont bekövetkezési ideje 10, az 1-2 tevékenység miatt pedig a 2 

csomóponté 10+5 = 15. Mivel az innen kiinduló tevékenységek megkezdéséhez minden ide befutó 

tevékenységnek be kell fejeződnie, ezért a 2. csomópont bekövetkezési ideje (amikor meg lehet kezdeni az 

innen kilépő tevékenységeket) 15. amit nemcsak félkövérrel emeltünk ki, de kettős aláhúzással is. 

Nulla tevékenység idővel a logikai kapcsolatot jelezzük, vagyis hogy a 3-as csomópontból kiinduló 

tevékenységek csak a kettesbe befutók után kezdhetők meg. A 3-as csomópont azonban nem lehet azonos a 2-

essel, mivel akkor a 0-ásból két él vezetne - amit pedig a hálóink megadásában nem tudunk kezelni. Ezért kellett 

"széthúznunk" ezt a csomópontot és a logikai kapcsolatot jelentő 0-ás (szaggatottal jelölt) technikát 

használnunk. Az ilyen éleket nevezzük látszattevékenységeknek. (A logikai kapcsolatot jelentő nullás idejű 

tevékenységeket.) 

A továbbiakban az csomóponton az összes oda vezető úton számítható bekövetkezési időpont - pirossal - és 

kiemelve szerepel, kétszer aláhúzva ezek maximuma. Nem tudtuk az összes csomópont összes megközelítésénél 

lévő számok előállítását is megjeleníteni, de reméljük az alábbi gráf is elégséges lesz a módszer megértéséhez. 

Mj: Sajnos a Maple nem ad (a szerző által ismert) lehetőséget animáltan történő megjelenítésre, az (a sokkal 

elterjedtebb) előadás szerkesztő programokkal sokkal könnyebben megjeleníthető. Ez el is készült és a hallgatók 

rendelkezésére is áll. 

 

Tehát a fenti tevékenység láncolat elvégzéséhez szükséges idő 42 nap - mivel ez a végcsomópont bekövetkezési 

ideje. 

Ezen időt kritikus időnek szoktuk nevezni, mivel ez a legrövidebb idő amely alatt az egész projekt elvégezhető 

ami miatt minimumnak lehetne neveznünk. Azonban ez a maximuma a kezdő csomópontból a végcsomópontig 

vezető utaknak - ami miatt pedig maximális időnek kellene neveznünk. Ezek miatt (maximum és minimum is 

egyszerre) nevezzük kritikus időnek. Fontos még hogy mely tevékenységek miatt alakul ki ez az idő? 

Ezt "visszafelé" a legkönnyebb meghatározni. Mely befutó tevékenység alakította ki a 42-es értéket? Válasz: a 

7-8. Mely tevékenység miatt lett 36 a 7 csomópont bekövetkezési ideje? Válasz: 5-7. és így tovább. Pirossal 

jelöltük az úgynevezett kritikus utat, mely a kritikus időt adó tevékenységek láncolata. 
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A alábbi rajzon a csomópontok bekövetkezési időpontjai kerültek megjelenítésre pirossal, valamint - szintén 

pirossal - a kritikus út, mely a kritikus időt adó tevékenységek sorozata. 

 

Mj: Látszattevékenység is lehetne kritikus út része - csak esetünkben nem az. 

4.2. Tevékenység láncolatok kritikus idejének és tartalék idejének 
számítása különböző háló megadások esetén 

A fenti módszer szemléletes a már megrajzolt tevékenységláncolati gráfon. Azonban a gráf nem mindig áll 

rajzként rendelkezésünkre. A gráfoknak sok más területen történő alkalmazásához, más modellek megértéséhez 

is jó gyakorlat táblázattal ( adjecencia listával ), vagy mátrixszal megadott gráf grafikus reprezentációjának 

felrajzolása. 

A gráfok megadásának - legtöbbször előforduló - lehetőségeit a gráf elméleti részben a "Gráfok megadás", 

második fejezet tárgyalja. 

A számunkra előforduló reprezentációk az "Adjecencia lista irányított gráfra" és a "Szomszédossági vagy 

adjecencia mátrix". 

Nézzünk most példát ezekre. 

Rajzoljuk fel az alábbi táblázattal, vagyis irányított gráfra megadott adjecencia listával megadott - irányított 

súlyozott - gráfot vagy az ezen a területen szokásos szóhasználattal a hálót. 

 

Ha elsőre nem sikerül jól elhelyezni a csomópontokat célszerű lehet újrarajzolni a hálót. 
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Most már alkalmazható a kritikus út számolásának az előző fejezetben megismert gráfon haladó módszere. A 

csomópontokon rendre a bekövetkezési időpontokat jelenítettük meg, aláhúzással pedig ezek maximumát 

jelöltük. Mivel csak ha minden bejövő élen végzett tevékenység befejeződik, akkor lehet megkezdeni a kimenő 

éleken szereplő tevékenységeket. 

 

A kritikus út visszakeresése pedig: 

 

A kritikus út: 10 - 8 - 6 - 5 - 3 - 1. Vagy előre haladva: 1- 3 - 5 - 6 - 8 - 10. 

A kritikus úton szereplő tevékenységeknek nem szabad késnie, mert ha igen akkor teljes projekt idő (kritikus 

idő) késedelmet szenvedne. 

Fontos kérdés lehet számunkra, hogy a többi tevékenység késedelme hogyan befolyásolja a végbefejezést. Azt, 

hogy egy adott tevékenység mennyit késhet a nélkül, hogy a végbefejezést késleltetné. Ezt teljes tartalék időnek 

hívjuk. 

4.2.1. Tartalék idők definiálása és számítása 

Több féle tartalék időt különböztethetünk, meg melyek közül mi egyet használunk, és még egyet említünk meg. 

Ezekhez szükségünk van az alábbi fogalmakra: 

Egy csomóponthoz, eseményhez két féle időpontot is rendelhetünk. Az egyik a fenti CPM módszerben (az 

előrelahadó, progresszív elemzésben) használt idő, az esemény legkorábbi bekövetkezésének időpontja, vagyis 

amikorra - ha egyetlen más tevékenység sem késlekedik - leghamarabb be lehet fejezni. A visszafelé történő ún. 

retrográd elemzésből pedig az esemény legkésőbbi bekövetkezési időpontja számítható, amikorra ahhoz kell 

befejezni, hogy a végcsomópontból kiinduló tevékenységek (továbbra is) időben kezdődhessenek. Ezt hívjuk a 

tevékenység legkésőbbi bekövetkezési időpontjának. 

Megjegyezzük, hogy ezen számítás alapján a kritikus út úgy adódik, hogy ha egy adott tevékenységre a 

legkorábbi és a legkésőbbi bekövetkezési időpont azonos, akkor az része a kritikus útnak. 

Mj.: Tananyagunkban kidolgozott Maple eljárás is ezen elven működik. 

Teljes tartalékidő:= 

Az a teljes időtartam, amivel egy tevékenység meghosszabbodhat, vagy késhet a teljes projektidőre gyakorolt 

késleltető hatás nélkül. 
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Számítási módja: Az i-ből j-be vezető tevékenység teljes tartalékideje = pm (i-j) := Legkésőbbi befejezés 

mellyel a végbefejezést nem hátráltatja az adott tevékenység, (a retrográd elemzésből a végcsomóponton 

szereplő szám) - A kezdő csomópontjának legkorábbi bekövetkezése (Legkorábbi kezdés) - Tevékenység idő 

Szabad tartalékidő:= Az az idő mennyiség, amivel egy tevékenységidő megnőhet, vagy a tevékenység 

csúszhat anélkül, hogy hatással lenne bármely, soron következő tevékenység legkorábbi kezdetére. 

Számítási módja: Az i-ből j-be vezető tevékenység szabad tartalékideje = ps (i-j) := A tevékenység érkezési 

csomópontjának legkorábbi bekövetkezési ideje (Amely ha nem változik egyetlen tevékenységnek sem kell 

később kezdődnie) - A kezdő csomópontjának legkorábbi bekövetkezése (Legkorábbi kezdés) - Tevékenység 

idő 

4.2.2. Teljes tartalék idő számítási példák 

Számítsuk ki az 6-10 tevékenység (teljes) tartalék idejét! ( Amennyiben nem teszünk jelzőt a tartalék időnek, 

akkor a teljes tartalék időt értjük alatta. ) 

Ez egyszerű mivel biztosan be kell fejeznünk a 6-10 tevékenységet az 56. napra. Elkezdeni pedig csak a 42. 

napon lehet. Vagyis összesen (56-42) = 14 nap áll rendelkezésünkre a 12 nap tevékenység idejű tevékenységünk 

megvalósítására. Tartalék, késlekedési időnk tehát csak 2 nap marad. 

pm (6-10) = 56 - 42 - 12 = 2 

Hasonlóan a 3-6 tevékenységre: 

Ahhoz, hogy a végbefejezést ne késleltessük, a 42. napra be kell fejeznünk. (Úgy is számolhatunk, hogy 56 - 

(6+8) = 42 vagyis, hogy a végbefejezés előtt hagynunk kell időt az utánunk következő tevékenységeknek, de 

mivel a kritikus út tevékenységei nem késhetnek így számítási technikaként javasolt inkább a kritikus úton lévő 

csomóponton szereplő szám használata, mivel a "visszaszámolás" elszámolási lehetőséget rejthet magában.) 

Elkezdeni a 30. napon kezdhetjük - mivel ekkorra fejeződik a szükséges megelőző tevékenység. Így (42 - 30) = 

12 nap áll rendelkezésünkre a 6 napot igénylő tevékenységünkhöz. Ezért tartalékidőnként 6 nap áll 

rendelkezésünkre. 

pm (3-6) = 42 - 30 - 6 = 6 

Tekintsük most a 9-10 tevékenységet. Ezt is - triviális módon - az 56. napra kell befejeznünk. Elkezdeni pedig a 

42. napon lehet. Így (56-42) = 14 nap áll rendelkezésünkre a 6 nap idejű tevékenységünk elvégzéséhez - ami 8 

nap tartalék időt jelent. 

pm (9-10) = 56 - 42 - 6 = 8 nap 

Nézzünk még nem ennyire triviális esetet: 

pm ( 7-9) = ? 

Itt már a tevékenység befejező csomópontja sem nem a végső csomópont, sem nem része a kritikus útnak. Az 

elv azonban itt is alkalmazható. A legkésőbbi (olyan befejezés, mely nem késlelteti a teljes projekt befejezését) 

úgy számítható ki, ha megnézzük, hogy tevékenységünk után még milyen tevékenységet kell elvégezni - 

amelynek "időt kell hagynunk". Esetünkben ez a (9-10) tevékenység melynek ideje 6 nap. Vagyis legkésőbben 

az (56-6).=50. napon be kell fejeznünk a (7-9) tevékenységet. Ezen számok az alábbi retrográd (visszafelé 

történő) elemzésen láthatóak. 
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Elkezdeni - a kezdő csomóponton álló számnak megfelelően - a 38. napon lehet. Tevékenységünk ideje pedig 4 

nap. Vagyis: 

pm (7-9) = (56 - 6) - 38 - 4 = (50 - 38) - 4 = 12 - 4 = 8 nap 

Láthatóan ugyanazt az értéket kaptuk mint a (9-10) tevékenységre. Ez nem véletlen, hiszen ha az (7-9) 

tevékenység késik például 4 napot akkor a (9-10) annyival később tud csak kezdeni, vagyis számára már csak 4 

nap késedelmi lehetőség marad - a közös 8 napból. Vagyis a tartalék idő "áganként" értendő. Egy a kritikus 

útból kilépő majd oda visszatérő ágnak közös tartalékideje van, melyből, ha az egyik tevékenység elhasznál 

valamennyit a többinek már csak annyival kevesebbre lesz lehetősége. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a (teljes) 

tartalékidő számítása a (már jól ismert) "Ceteris Paribus" elv alapján zajlik, vagyis úgy számolunk egy 

tevékenységre tartalék időt, hogy azt feltételezzük, hogy egyetlenegy másik tevékenység sem fog késlekedni. 

Ez alapján az (1-4) tevékenység tartalékideje megegyezik a (4-5) tevékenységével, (Csak a kivonandó számok 

csoportosítása más.) ami pedig: elégséges csak a (4-5) tevékenység tartalékidejét kiszámítani az (1-4) re 

ugyanaz az érték adódik. 

pm (4-5) = 34 - 6 - 6 = 28 - 6 = 22 = pm (1-4) = (34-6) - 0 - 6 = 22 

További tartalékidő számítás: 

pm (2-7) = ? 

Hasonlóan hagynunk kell időt az utánunk következő tevékenységeknek: (56 - 6 - 4 ) = 46 Vagyis a 46. napra be 

kell fejeznünk. Ez a retrográd elemzés (zöld) száma a 7-es csomóponton. Kezdeni a 8. napon lehet. 

Tevékenység ideje: 8 nap Vagyis: 

pm (2-7) = (56-6-4) - 8 - 8 = 38 - 8 =30 nap 

Ez már nem egyezik meg a 7-9-10 ág tartalék idejével, mivel közben egy újabb tevékenység is becsatlakozott a 

7 csomópontnál. Nézzük a 7-be befutó másik tevékenység tartalék idejét: 

pm (3-7) = ? 

pm (3-7) = (56-6-4) - 30 - 8 = 16 - 8 = 8 nap 

Ezen az ágon érvényes a 7-9-10 ágon továbbgyűrűző 8 nap tartalék idő! 

Még kevésbé triviális az (1-2) tevékenység tartalék ideje. 

pm (1-2) =? 

Végcsomópontja nem esik kritikus útra, ezért az ezt követő tevékenységeknek időt kell hagynunk. De 

melyikeknek? A (2-3)-as ágon becsatlakozva a kritikus útba és úgy tovább a végbefejezésig, vagy a 2-7-9-10 

ágon? Általános elv, hogy mindegyiknek, mivel egyetlen "ágon", úton sem késleltethetjük a végbefejezést. 

Vagyis amelyik "visszaszámolás" kisebb értéket ad azt kell tekintenünk szükséges legkorábbi befejezésnek. 

Megjegyezzük azért, hogy amely "ág" korábban lép be a kritikusútba az szokott kisebb értéket szolgáltatni, 

mivel ez kisebbet biztosan nem szolgáltathat. 
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A 2-3-a ágon: 30-12 = 18. A 2-7-9-10 ágon: 56 - 6 - 4 - 8 = 38. Éppen ezen számok találhatóak a retrográd 

elemzésben, ami éppen ezen elven működik. Technikailag pedig a végcsomópontból indulva levonjuk az adott 

nyílon szereplő tevékenység idejét, ls minden csomóponton a minimumot vesszük. 

Tehát a legkésőbbi befejezés időpontja a 18 nap. A legkorábbi kezdés a 0. nap a tevékenység idő pedig 8 nap. 

Így a tartalék idő: 

pm (1-2) = (30-12) - 0 - 10 = 18 - 8 = 10 nap 

4.2.3. Szabad tartalék idő számítási példák 

Ehhez nincs szükség a retrográd elemzésre, hanem csak az előre haladó, progresszívra. Mivel most nem 

engedjük meg hogy egyetlen egy tevékenyég ideje is megváltozzon! Álljon ezért itt ismét a kritikus utat 

tartalmazó előreheladaó elemzés gráfja: 

 

A ( 3-6) tevékenység szabad tartalék ideje: 

ps (3-6) = 42 - 30 - 6 = 6 

Ami megegyezik a teljes tartalék idővel! Ez érthető hiszen végcsomópontjának legkorábbi és legkésőbbi 

bekövetkezési időpontja azonos, mivel az a kritikus úton van. Ezt általánosságban is kimondhatjuk, ahol a 

progresszív és retrográd elemzés számai egy csomóponton azonosak (ami éppen a kritikus út) az ilyen 

csomópontba befutó tevékenységek szabad és teljes tartalékideje azonos. 

Számítsuk most a 2-7 tevékenység szabad tartalék idejét: 

ps (2-7) = 38 - 8 - 8 = 22 

Míg ugyanennek teljes tartalékideje 30 volt. pm (2-7) = (56-6-4) - 8 - 8 = ( 46 - 8 ) - 8 = 30. 

Az eltérés oka, hogy akkor megengedtük, hogy a 7-9 tevékenység 8 nappal később kezdődjön, mert akkor is 

tartható volt a végbefejezés. Míg most csak annyi kését engedünk meg amivel a vele egy csomópontba befutó 

tevékenységgel azonos időben végez ez a tevékenység is. 

4.3. Maple eljárások a kritikus idő és a kritikus út 
meghatározására 

Nézzük most, milyen lehetőségeket kínál a Maple ezen számítások kiküszöbölésére, ellenőrzésére. Alkalmas 

input ablakban (adott struktúrában megadott) háló felrajzolására és (amennyiben felsőháromszög mátrixként van 

megadva a gráf) a kritikus idő kiszámítására a kritikus út felrajzolására. 

(Ezen eljárások jelen pályázat keretében kerültek kifejlesztésre.) 

A hálózat megadása 

Az alábbi példán látható módon adható meg egy él: szögletes zárójelek közé az induló és az érkezési csomópont 

számát, és ismét vesszővel elválasztva az élen szereplő tevékenység időt, és az egészet ismét szögletes zárójelbe 

tenni. A következő él vesszővel elválasztva hasonló módon következik. A legutolsó él után nem szabad vesszőt 

tenni! 
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A rendelkezésre álló eljárások: 
 

InputGraph1(); beolvasás a fenti MathContNet1 nevű input ablakból ahol a fenti módon kell megadni a 

hálót 

CheckMatrix(); ellenőrzi megfelelően került-e megadás ra mátrix, (csak felső háromszög mátrixként 

megadott hálóval tud dolgozni az eljárás, vagyis csak kisebb csomópontból nagyobb felé 

mutathat nyíl) 

CPM(); 
a kritikus út meghatározó eljárás (megadja a kritikus időt, a kritikus út csomópontjait 

(visszafelé) és a kritikus út éleit "előre" 

DrawCPM(); a gráf és a kritikus út kirajzoltató eljárása (mind a kritikus út csomópontjai mind az élei 

pirossal kerülnek kiemelésre) 

Beolvasás: 

[> InputGraph1(); 

 

Ellenőrzés: (felső háromszög mátrix-e) 

[> CheckMatrix(); 

 

Kritikus út meghatározás: 

[> CPM(); 

 

Háló és benne a kritikus út felrajzolása: 

DrawCP(); 
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Tartalék idő számításra - egyenlőre - nem készült eljárás. 

5. Összefoglalás 

A hálótervezés témakörben megismerkedtünk egyrészt néhány gráf elméleti alapfogalommal, gráfok 

megadásának legfontosabb lehetőségeivel, mivel ezen ismeretek szükségesek voltak a tevékenységláncolatok 

modellezéséhez. 

Példán keresztül láttuk a tevékenység és az esemény típusú gráfok megkonstruálását adott feladatra. Szintén 

példán keresztül, - sajnos ugyan nem animáltan - láttuk esemény típusú háló esetére a kritikus idő (teljes 

tevékenységláncolat ideje) és kritikus út (az ezen időt meghatározó tevékenység láncolat) meghatározásának a 

csomópontok bekövetkezési idejére épülő módszerét. 

Definiáltuk a tartalék idő fogalmát, mely azon időtartam mellyel megnövelve egy adott tevékenység idejét még 

nem késlelteti a végbefejezést. Megállapítottuk, hogy ez a kritikus úton - triviálisan - nulla. Példát mutattunk 

tartalék idő számításra 

Végezetül (ezen pályázat keretében kifejlesztett) Maple eljárásokat mutattunk be input ablakban - a Maple gráf 

megadási szintaktikájának megfelelően - megadható hálók felrajzolására, a kritikus út és kritikus idő 

kiszámítására. Ehhez szükség volt még a háló megadás felső háromszög voltának ellenőrzésére is. 

Tartalék idő számításra - egyenlőre - nem áll rendelkezésre eljárás. 

Ezen eljárások haszonnal alkalmazhatóak pl. oktatóknak feladat készítéskor illetve hallgatók számára kézzel 

készített megoldásaik ellenőrzésére. 

6. Feladatok 

1. Az alábbi hálótervezési feladatra adja meg a kritikus időt és a kritikus uta(ka)t! Határozza meg a 5 - 6 , 5 - 9 

és a 6 - 8 tevékenységek tartalék időit! 
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2. Az alábbi hálótervezési feladatra adja meg a kritikus időt és a kritikus uta(ka)t! Határozza meg a 3 - 5 , 7-8 és 

a 7 - 9 tevékenységek tartalék időit! 

 

3. Adja meg az alábbi hálótervezési feladatban a kritikus időt és kritikus uta(ka)t, valamint az alábbi 

tevékenységek tartalék időit! 

pm1,2=? pm 3,5=? pm5,6=? pm6,7=? 

4. Készítsük el az alábbi szomszédossági mátrix-szal megadott hálótervezési feladat gráfos reprezentációját, 

majd számítsuk ki a kritikus időt, és adjuk meg a kritikus utat. Határozzunk meg tartalék időt a 2 - 8 és 5 - 8 

tevékenységekre! 

 

5. Határozza meg az alábbi hálótervezési feladatra a kritikus időt és a kritikus uta(ka)t! Adja meg a 4 - 6 , 5 - 9 

és a 6 - 8 tevékenységek tartalék időit! 
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6. Határozza meg az alábbi hálótervezési feladatra a kritikus időt és a kritikus uta(ka)t! Adja meg a 4 - 6 , 5 - 9 

és a 6 - 8 tevékenységek tartalék időit! 

 

7. Határozza meg az alábbi hálótervezési feladatra a kritikus időt és a kritikus uta(ka)t! Adja meg a 3 - 4 , 5 - 6 

és a 6 - 9 tevékenységek tartalék időit! 

 

8. Határozzuk meg az alábbi a szomszédossági mátrix-szal megadott hálótervezési feladatban - a gráfos 

reprezentáció megrajzolása nélkül - a kritikus időt, és adjuk meg a kritikus utat (utakat)! 
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9. Adja meg az alábbi - gráffal megadott - hálótervezési feladatban a kritikus időt és kritikus uta(ka)t, valamint 

a 1- 2 , 3 – 5 , 5 - 7 , 9 – 10 , 3 – 5 , 1 – 3 tevékenységek tartalék időit! 

 

10. Adja meg az alábbi - gráffal megadott - hálótervezési feladatban a kritikus időt és kritikus uta(ka)t, 

valamint a 1- 2 , 2 – 5 , 5 - 7 , 7 – 10 , 3 – 5 , 8 - 10 tevékenységek tartalék időit! 

 

11. Adja meg az alábbi - gráffal megadott - hálótervezési feladatban a kritikus időt és kritikus uta(ka)t, 

valamint a 1- 2 , 2 – 4 , 5 - 7 , 7 – 10 , 3 – 5 , 6 - 9 tevékenységek tartalék időit! 
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12. Határozza meg az alábbi hálótervezési feladatra a kritikus időt és a kritikus uta(ka)t! Adja meg a 1 - 3 , 

4 - 7 és a 6 - 8 tevékenységek tartalék időit! 

 

13. Adja meg az alábbi - gráffal megadott - hálótervezési feladatban a kritikus időt és kritikus uta(ka)t, 

valamint a 1- 2 , 2 – 5 , 5 - 8 , 8 – 10 , 3 – 8 , 6 - 9 tevékenységek tartalék időit! 

 

14. Adja meg az alábbi - gráffal megadott - hálótervezési feladatban a kritikus időt és kritikus uta(ka)t, 

valamint a 0 - 1 , 2 – 6 , 5 - 6 , 8 – 9 , 3 – 8 , 6 - 9 tevékenységek tartalék időit! 

 

15. Határozza meg az alábbi hálótervezési feladatban a kritikus időt és a kritikus uta(ka)t! Adja meg a 3 - 4 

, 5 - 6 és a 7 - 8 tevékenységek tartalék időit! 

 

7. Minta háló Maple input adatok 

Néhány háló megadása Maple input formában. Így ezek azonnal a Maple input ablakba másolhatóak és a 

számítások elvégezhetőek. 

[[1, 2], 1], [[1, 3], 8], [[2, 4], 4], [[2, 5], 6], [[3, 4], 9], [[3, 5], 9], [[4, 6], 5], [[5, 6], 6], [[5, 7], 9], [[6, 7], 6] 

[[1, 2], 9], [[1, 3], 7], [[2, 4], 5], [[2, 5], 5], [[3, 4], 8], [[3, 5], 11], [[4, 6], 4], [[5, 6], 7]  
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[[1, 2], 10], [[1, 3], 8], [[1, 4], 14], [[2, 3], 6], [[2, 5], 9], [[3, 4], 6], [[2, 6], 18],  [[4, 5], 7], [[3, 6], 20], [[5, 7], 9], 

[[6, 8], 11], [[7, 8], 13] 

[1,2],1],[[1,3],8],[[2,4],4],[[2,5],6],[[3,4],9],[[3,5],9],[[4,6],5],[[5,6],6] 
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10. fejezet - Játékelmélet 

1. Bevezetés 

A játékelmélet korunk egyik modernek mondható területe, melynek alapjai - a hallgatók számára élvezetes 

módon - oktatható is. Fontos azért is mivel ennek kapcsán látható, hogy olyan területek is modellezhetőek, 

melyet a hallgatók nem is gondoltak volna. (PL. a közismert "kő-papír-olló" játék.) Jelentőségét növeli az is, 

hogy magyar tudóst, Harsányi Jánost 1994-ben közgazdasági Nobel díjjal jutalmaztak játékelméleti 

eredményeiért, John Nash-el és Reinhard Selten-el megosztva. Szerencsés még oktatása azért is, mert - az 

általában a tanulmányokban korábban részletesen ismertetett - lineáris programozási problémára vezet, azonban 

nem triviális (kezdetekben nem kirívóan látható) módon. Valamint nemcsak érdekes, játékos, de napjainkban 

(természetesen a továbbfejlesztett modellek) alkalmazottak a piaci, politikai versenyben, de még inkább a 

kooperációban! 

A játékelmélet bevezetését (az előadáson is) célszerű néhány minta játék eljátszásával kezdeni, mivel ekkor 

válik nemcsak érthetővé, de kerülnek közelebb a hallgatókhoz a játékelmélet alapfogalmai, definíciói, 

reprezentációs technikái, célja. (Akiknek nincs szüksége ezen játékosabb bevezetésre, ezt a fejezetet 

átugorhatják.) 

1.1. Példajátékok és elemzésük 

1.1.1. Első példa játék 

Tekintsük az alábbi kétszemélyes úgynevezett "páros-páratlan" játékot melynek szabályai a következőek: 

A játékosok nevei: "páros játékos" és "páratlan játékos". 

Mindketten (az egyszerűség kedvéért csak) 1-től 5-ig terjedő számokat mondhatnak. Ezek a tétjeik a játékban. 

Ha a mondott számok különbsége páros akkor a páros játékos nyer annyi forintot a páratlantól amennyi a két 

szám különbsége, ha páratlan akkor a páratlan kap a párostól szintén a különbségnek megfelelő forintot. 

(Azonos tétek esetén a különbség nulla, vagyis egyik fél sem kap illetve fizet.) 

Ennek egy tömör - bárki által a fenti információ alapján kitölthető táblázatos - reprezentálása az alábbi: 

A táblázat első oszlopában álljanak a páros játékos tétjei (1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) az első sorában pedig a páratlan 

játékosé (1 , 2 , 3 , 4 , 5 ). 

Célszerű a játékot - több fordulón keresztül - játszani valakivel, mivel a - nagyon egyszerű, de fontos - fogalmak 

így válhatnak nemcsak érthetővé de rögzülhetnek is. 

10.1. ábra - Páros - páratlan játék 
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A táblázatban pedig az egymásnak fizetendő összegek, még pedig a páros (vízszintes) játékos szempontjából. 

Elégséges ugye egyszer megjeleníteni az összegeket, mivel amit az egyik játékos kap, azt a másik fizeti. 

Ez a továbbiakban is, és az egész világon is konvenció (megegyezés) hogy a kifizetés a mátrixban mindig a 

vízszintes játékos szempontjából kerül megadásra. 

1.1.2. Második példajáték 

Közismert az úgynevezett "kő - papír - olló" játék, melynek szabályai az alábbiak: A tétek kő, papír illetve olló. 

Ha azonos tétek találkoznak, akkor senki sem fizet a másiknak, ha kő találkozik olló téttel akkor "a kő 

kicsorbítja az ollót" vagyis a kő tétet tevő nyer. Ha kő papírral találkozik, akkor a "papír becsomagolja a követ" 

vagyis a papír tét nyer. Ha olló és papír a tét, az "olló elvágja a papírt" vagyis az olló nyer. 

Ennek fizetési mátrixa az alábbi: 

10.2. ábra - Kő - papír - olló játék 

 

1.1.3. Harmadik példajáték 

Egy - korábban matematika tanári tanulmányokat is folytatott - színészhallgató az alábbi játékot ajánlja 

valamelyik osztálytársának. Minden nap más - a korábbi darabokból rájuk maradt - fejfedőkkel jelenjenek meg 

az egyetemen. Attól függően kinek milyen fejfedő van a fején adott mennyiségű sört fizessenek egymásnak a 

büfében. Neki Napóleon kalapja, apáca fityulája és baseball sapkája van. A barátjának (előnyösnek feltűntetve a 

több választási lehetőséget) felajánlja, hogy négy fejfedőt, katonasapka, páncél sisak, női kalap illetve kendő 

váltogathat. A szabályokat is elmondja: ha rajta napóleon kalap lesz a barátján pedig katonasapka, akkor ő fizet 

6 sört a barátjának. Ha a másikon páncélsisak akkor egyet, ha kendő akkor négyet ha női kalap akkor pedig 

kettőt. Ha rajta baseball sapka lesz barátján pedig rendre katonasapka, páncél sisak, kendő és női kalap akkor 

rendre 3 , 0 , 6 illetve négy sört kap a barátja. Ha viszont ő apáca fityulában jelenik meg akkor a barátja katona 

sapkában lévén kettő, páncél sisak esetén egy, kendő esetén három, női kalap esetén pedig két sört fizet neki. 

Mindketten megfogadják, hogy a fenti alkoholon kívül többet nem fogyasztanak aznap. 

A fenti téteket és fizetendő sör mennyiségeket ismételten táblázatba (mátrixba) rendezve az alábbiakat kapjuk. 

Elfogadja-e a barátja a játék ajánlatot, tisztességes-e ez a játék? Nem unalmas-e? 

10.3. ábra - Színész hallgatók játéka 
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Akár minden játékot célszerű játszani, méghozzá addig amíg a játékosok kezdenek ráérezni a stratégiákra, 

vagyis hogy melyik tétet kell válasszák ahhoz, hogy nyerjenek, vagy legalább ne veszítsenek sokat! 

1.1.4. Elemezzük a játékokat 

Első játék : (Páros-páratlan) 

Láthatóan kétszemélyes játékról beszélünk, melyben az egyik fél nyeresége a másik féltől származik. Ezt hívjuk 

"kétszemélyes zérusösszegű játéknak". 

Ha megpróbáltuk játszani ezt a játékot tapasztalatunk az, hogy nem látszik tisztességtelennek, mivel nincs egyik 

játékosnak sem kirívóan látható előnye. Nincs olyan egyetlen tét mely mindig nyereséget eredményezne. 

Második játék: (Kő-papír-olló) 

Hasonlóan az előző esethez itt sem tudunk nyerő stratégiát egyik félnek sem, sőt itt biztosak lehetünk benne 

hogy ugyanannyi esélye van nyerni az egyik játékosnak mint a másiknak mivel a szabályok, esélyek 

mindkettőjük számára azonosak. (Szimmetrikus a mátrix, a játék pozíciók.) 

Harmadik játék: (Színészhallgatók fejfedői) 

Itt már természetes intelligenciával, logikával is találhatunk olyan stratégiát amely pl. a vízszintes játékos 

számára biztos nyerési esélyt jelent. 

Ez pedig az "Apáca fityula" viselési stratégia. Mivel ekkor biztosan nem veszít a vízszintes játékos hanem 

minden játékban legalább egyet nyer. Ezt viszont tisztességtelennek ítélhetjük. 

Definiáljuk most már ezek alapján ( a következő fejezetben) a játékelméletben használatos fogalmakat. 

1.2. Játékelméleti alapfogalmak 

Kétszemélyes zérusösszegű játék: 

Kétszemélyes zérusösszegű játékról beszélünk, ha a játékot ketten játsszák és az egyik nyereménye a másik 

játékostól származik. Ezért "zérus összegű", nincsen bank, amely finanszírozná bármelyik fél nyereségét vagy 

elnyelné veszteségét. 

Fizetési mátrix: 

Fizetési mátrixnak pedig a fenti kifizetési táblázatok szürkével ki nem emelt részeit nevezzük, ahol a sorokban 

megjelenített az egyes vagy vízszintes játékos, az oszlopokban megjelenített pedig a kettes vagy függőleges 

játékos. Célszerű ezt a konvenciót (megegyezést) tartani, mivel ennek felcserélése konfúzióhoz 

(összezavarodáshoz) vezethet, valamint az egész világon így használják. 
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A fizetési mátrixnak annyi sora van ahány tét lehetősége, más szóval stratégiája, vagy még inkább tiszta 

stratégiája van az vízszintes, (I-es, pozitív) játékosnak. 

Valamint annyi oszlopa ahány tét lehetősége a függőleges, (II.-es, negatív) játékosnak. A mátrixban álló szám 

pedig előjelesen azt jelenti, hogy a vízszintes játékos mennyit kap (+) vagy fizet (-) a másik játékosnak. 

Stratégia: 

Stratégiának azt a döntéssorozat tervet nevezzük, mely a játék minden lehetséges döntéshelyzetére előír egy 

konkrét döntést. 

Esetünkben (kétszemélyes zérusösszegű játék esetén) azt a szabályt (egyetlen tét alkalmazását vagy több fajta 

tét váltogatását) amellyel a játékos játszik a játék minden egyes szakaszában. Játékosaink optimális stratégiáit az 

ellenfél racionális játékának feltételezése mellett keressük. (Vagyis mindkét fél maximálisan okos, a legjobb 

stratégiát választja.) 

Feltételezzük még, hogy mindkét játékos nyerésre törekszik. (Nem enged pl. a gyermekének, hogy kedvet 

csináljon neki a játékhoz.) 

A játékelmélet célja: 

A játékelmélet célja a felek optimális stratégiáinak megtalálása, fenti feltételek esetén. Vagyis megválaszolni, 

hogy az adott játékosnak milyen egyetlen tétet kell alkalmaznia vagy több tétet (adott arányban) váltogatnia a 

lehetséges maximális nyereség (vagy minimális veszteség) eléréséhez. 

2. Dominancia módszere 

Dominancia módszere, és ennek alkalmazása az alábbi 4. példára: 

Az első Fj4 mátrix láthatóan nem tisztességes játékot határoz meg, mivel a vízszintes játékos "a" tétje esetén 

nincs nyerési lehetősége a függőleges játékosnak. 

Részletesebben, az "a" stratégia az ellenfél minden egyes tétje esetén jobb a vízszintes játékos számára, mint a 

"c" stratégia. (4-et nyerni jobb mint 1-et veszíteni, 3-at nyerni jobb mint 2-t nyerni, 2-t nyerni jobb mint 2-t 

veszíteni és 3-at nyerni jobb mint 1-et nyerni.) 

4. példa játék: (Fj4 mátrix) 

 

Ezt hívjuk úgy, hogy az "a" stratégia dominálja a "c" stratégiát. Mivel mindkét játékost racionálisnak (okosnak) 

feltételeztük ezért ezt mindketten tudják. Vagyis a dominált (minden ellenfél tétre kedvezőtlenebb) sor 

elhagyható. 
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Most a sorok között nem találhatunk dominanciát, de folytathatjuk a függőleges játékos szemszögéből is, vagyis 

az oszlopokkal. A függőleges játékosnak a negatív (minél kisebb) számok jelentik a nyereséget. Ezért például az 

"f" tét a függőleges játékos számára a vízszintes játékos bármely tétje esetén kedvezőbb mint a "e" tét. Vagyis a 

"e" tét oszlopát is elhagyhatjuk – mert racionális (okos) játékos lévén sosem fogja a függőleges játékos játszani. 

(Kettőt veszíteni jobb mint hármat veszíteni egyet nyerni jobb mint nem nyerni.) 

 

Ugyanígy dominálja az "f" stratégia a "d"-t és az "g"-et is. 

(Kettőt veszíteni jobb mint 4-et veszíteni, egyet nyerni jobb mint 2-t veszíteni. Valamint kettőt veszíteni jobb 

mint hármat veszíteni, 1-et nyerni jobb mint 4-et veszíteni.) 

Vagyis a függőleges játékos számára a legkedvezőbb az "f" stratégia ezért mindig ezt fogja játszani. 

 

Ezt azonban – a szintén racionális – vízszintes játékos is átlátja, és mindig az "a" stratégiát fogja alkalmazni. 

Vagyis a játék menete – optimális stratégiák alkalmazása esetén az alábbi lesz: 

1.  "a" , "f" kifizetés = +2.   

2.  "a" , "f"  kifizetés = +2. 

... 

n.  "a" , "f"  kifizetés = +2. 

Ami nemcsak unalmas, de nem is tisztességes, mivel csak a vízszintes játékosnak van nyerési esélye játékonként 

("átlagosan") 2 egység. Ezt hívjuk a játék értékének. 

(Eredményünket, az optimális stratégiákat és a játék értékét már az eredeti mátrixban sárgával jelöltük.) 

A játék értéke: 

Az egy játékonkénti átlagos nyereség vagy veszteség. 

Mj 1: A dominált stratégiákat a papíron történő munka esetén kihúzással szoktuk jelölni. 

Mj2: Az interaktív részben stratégia összehasonlító eljárás mellett törlési eljárás is található, mely megkönnyíti a 

munkát. 

A dominancia módszerének alkalmazása az 5-ös példára: 

A 3. oszlop ("f" stratégia) minden más oszlopot dominál, vagyis minden más oszlop kihúzható. Ebben pedig a 

harmadik elem a "c" stratégiánál található -1 legnagyobb. Ezért v = -1 Szintén tisztességtelen a játék, de most a 

függőleges játékosnak van nyerő esélye. 

Az optimális - tiszta - stratégiák: 

Vízszintes játékos: c 

Függőleges játékos: f 
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Játék értéke: -1 

 

Ezen optimális stratégiák kereszteződési pontjában álló helyeket a játék nyeregpontjának hívjuk az alábbiak 

miatt: 

A nyeregpont olyan tulajdonságú pont, mely az egyik koordináta irány szerint minimális, a másik szerint pedig 

maximális. Ilyen az alábbi ábrán látható nyeregnek is a középső pontja. 

[> with(plots): 

[> f := x*x-y*y: 

[> plot3d(f, x = -4 .. 4, y = -4 .. 4); 

10.4. ábra - Nyereg felület 

 

Vagy animáltam megjelenítve, hogy a felület keletkezése jobban látható legyen: 

[> animate(plot3d, [k*x^2-k*y^2, x = -10 .. 10, y = -10 .. 10], k = 0 .. 2); 

10.5. ábra - Nyereg felület - (animáció a Maple rendszerben) 
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Láthatóan egyik irányban felfelé hajlítottuk a sik lapot a rá merőleges irányban pedig lefelé. Ha a kifizetési 

mátrixnak van stabil nyeregpontja, akkor a játéknak tiszta stratégiái vannak. 

A dominancia módszer alkalmazása a 6-os példára: 

Ezen – nagyon egyszerű, kis dimenziós – példában egyetlen stratégia sem dominálja a másikat. Például a 

vízszintes játékos "a" stratégiája csak az ellenfél "d" stratégiája esetén jobb, "e" esetén rosszabb. Hasonlóan a 

többi stratégiákra is. 

 

Ezen esetet majd a kevert stratégiák meghatározásának módszerével tudjuk majd kezelni. De előbb látunk egy 

másik módszert ( a következő fejezetben) az optimális stratégiák meghatározására. 

Lássunk végül egy kicsit "bonyolultabb" több sor és oszlop dominanciát igénylő példát az interaktív fejezetben 

szereplő sor és oszlop összehasonlítás és törlés eljárások használatával. 

A feladat kifizetési mátrixát az alábbi Maple ablakban adhatjuk meg: 

 

Beolvasás: ( A stratégiák elnevezése a beolvasó eljárás által automatikusan kerül megadásra.) 

[> dominancyInput1(); 
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Oszlop dominancia vizsgálat: 

A columnCompare(j21, j25); eljárás összehasonlítja a zárójel után megadott stratégikat dominancia 

szempontjából. 

columnCompare(j21, j25); 

 

A dominált oszlop törlése: 

columnDelete(j25); 

 

Sor dominancia vizsgálat: 

[> rowCompare(i12, i13); 

 

A dominált sor törlése: 

[> rowDelete(i12); 

 

Oszlop dominancia vizsgálat: 

[> columnCompare(j23, j24); 

 

A dominált oszlop törlése: 

[> columnDelete(j23); 
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Sor dominancia vizsgálat: 

[> rowCompare(i13, i14); 

 

A dominált sor törlése: 

[> rowDelete(i14); 

 

Oszlop dominancia vizsgálat: 

[> columnCompare(j21, j24); 

 

A dominált oszlop törlése: 

[> columnDelete(j21); 

 

Oszlop dominancia vizsgálat: 

[> columnCompare(j22, j24); 

 

A dominált oszlop törlése: 

[> columnDelete(j22); 

 

Sor dominancia vizsgálat: 

[> rowCompare(i11, i13); 

 

A dominált sor törlése: 
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[> rowDelete(i13); 

 

Fenti példában a sorokat és oszlopokat hasonlítottunk össze és a domináltakat töröltük. A feladat stabil 

nyeregponttal rendelkezik az optimális - tiszta - stratégiák az i11 és j24 . 

Megjelenítve az eredeti mátrixot és benne pirossal és félkövérrel kiemelve a játék értékét: 

 

3. Minimax módszer 

Ezen módszer éppen a fenti nyeregpont gondolatra épít. 

Abból indul ki, hogy ha az egyik játékos valamelyik tiszta stratégiát alkalmazza, akkor az ellenfél - kihasználva 

az adott tiszta stratégia számára adott lehetőségeit - a számára legkedvezőbb stratégiát választja. Ez a veszteség 

minimalizálás elve, ami racionális gondolat! 

3.1. 7. példa 

 

Minimax módszer a 7. példára: 

Ha a vízszintes játékos minden játékban az "a" stratégiát alkalmazza, akkor a függőleges játékosnak (nyeresége 

maximalizálása okán) az "e" tiszta stratégiát célszerű alkalmazni, mikor is 3-at nyer. (ve= -3). Ha a vízszintes 

játékos a "b" tiszta stratégiát alkalmazza akkor a II-es játékosnak az "d" az optimális stratégia (vd= 0). "c" esetén 

pedig ismét az "e" (ve= -3). 

Ekkor az I-es játékos veszteségminimalizáló célját tekintve célszerű a b tiszta stratégiát alkalmaznia - mert 

ekkor veszít okos ellenfele ellen - a legkevesebbet, nullát, semmit. (Ez a legkisebb negatív szám, vagy a 

legnagyobb pozitív - ha ilyen lenne.) 
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Hasonlóan elvégezhetjük ezt a vizsgálatot a II-es játékos tiszta stratégiáinak esetére. "d" esetén az I-es 

játékosnak "b"-t célszerű választania vb = 0 , "e" tiszta stratégia esetén szintén "b"-t vb = 4 , "f" esetén va = 3 a 

maximálisan elérhető nyereség, "g"esetén pedig v[a] = 3 ahogy azt az alábbi táblázatban is felírtuk. 

 

A II játékos veszteségminimalizáló célját tekintve számára a legkedvezőbb tiszta stratégia a"d". A fenti módszer 

technikailag azt jelenti, hogy a sorokban a minimumot, majd a minimumok maximumát keressük, amely 

szükségszerűen a nyeregfelület egyik irányú pontjának szükséges tulajdonsága, és fordítva az oszlopokban a 

maximumok minimumát - ami a nyereg másik irányú nyeregpontjának szükséges tulajdonsága. 

Nyeregpont a nyeregfelületen 

10.6. ábra - Nyereg felület a nyeregpont és érintőinek megjelenítésével 

 

Ha mindkét játékos a "minimax" módszer által szolgáltatott stratégiákat "d" és "b" alkalmazza akkor az egy 

játékbeli kifizetés (vagyis a játék értéke) nulla lesz. Vagyis senki se nem nyer, se nem veszít. Úgy is 

mondhatjuk, hogy a stratégiák "kereszteződésében" nulla áll. Ez egy nyeregpont gyanús hely. Meg kell még 

vizsgálnunk, hogy ez tényleg a sorban a minimumot, oszlopban pedig a maximumot jelenti-e. Vagyis azt, hogy 

érdeke-e bármelyik játékosnak elhagyni ezt a pontot. Azt találjuk hogy nem érdeke egyiknek sem, mert bárki 

kilépne, más stratégiát alkalmazna - miközben az ellenfele ugyanazt - akkor veszteséget könyvelhetne el. 

Ez a pont tényleg a minimum elemek maximuma és a maximum elemek minimuma. (Ez nem mindig teljesül 

mint azt a további példákban látni fogjuk.) 

Összefoglalva: Az I. játékos akkor veszít a legkevesebbet, ha "b" tétet alkalmaz minden játékban, a II. játékos 

pedig akkor veszít a legkevesebbet, ha "d"-t. A játék értéke: v = 0 , tisztességes a játék, csak unalmas�.. 
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Ez egy stabil nyeregponttal, vagyis a játék szempontjából tiszta stratégiákkal rendelkező játék volt. E miatt 

nevezzük ezt a módszert "minimax" módszernek, mivel a minimumok maximumának (és a maximumok 

minimumának) meghatározásán alapul. 

3.2. A 4. példa elemzése minimax módszerrel 

A minimax értékeket a fizetési mátrix alatt, mellett szerepeltetjük: 

 

Az I-es játékos minimális veszteségét az „a" stratégia biztosítja - a minimax módszer javaslata szerint, ami nem 

is veszteség, hanem nyereség számára! 

 

A II-es játékos minimális veszteségét pedig - szintén a minimax módszer javaslata szerint - az az "r" stratégia 

biztosítja. Ez ténylegesen veszteség sajnos. 

Ha mindkét játékos ezeket a tiszta stratégiákat alkalmazza akkor a játék az ( a , r ) -> v = 2 és ( a , r ) -> v = 2 és 

( a , r ) -> v = 2 .... tétekből, fizetésekből fog állni. (Mivel a javasolt stratégiák kereszteződésében a 2-es 

kifizetés áll.) Megvizsgálva láthatjuk, hogy ez tényleg a maximumok minimuma és a minimumok maximuma - 

vagyis egyik játékosnak sem érdeke elhagyni ezt a pontot. Stabil nyeregponttal, tiszta optimális stratégiákkal 

rendelkező játékunk van. (Az oszlopban negatív elemek állnak, ezeket a vízszintes játékos nem választja, mert 

akkor ő fizet, a sorban pedig csak nagyobb pozitívak, ezeket pedig a függőleges játékos nem választja, mert 

akkor még többet vesztene. Mindig a másik játékos tétjének rögzítése mellett vizsgálódtunk és ne feledjük, hogy 

mindkét játékosnak csak a saját tétjeit illetően van választási lehetősége.) 

Láthatóan ez a módszer kevésbé fáradtságos mint a dominancia módszer. 

3.3. Az 5. példa elemzése minimax módszerrel 

Ismételten a mátrix mellett jelenítjük meg most már csak a minimax értékeket, a stratégiák neveit nem. 
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Itt láthatóan a -1 áll a két - a minimax által javasolt - stratégia kereszteződésében és ez ténylegesen stabil 

nyeregpont. 

Eredményeink egyezőek a dominancia módszerrel kapott eredményekkel. A játék nem tisztességes, most a 

"függőleges" játékosnak van nyerési esélye. A 6-os feladat elemzése teljesen hasonló lenne ezért ezt nem 

végezzük el. 

3.4. A 8. példa és elemzése minimax módszerrel: 

 

 

A minimax módszer javaslata a „b" (felül kiszámított) illetve a „p" (alul kiszámított) stratégia. 
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A minimax módszer nyeregpont javaslata a "b" és "p" stratégiák kereszteződésében álló -1 -es érték. 

Ennek stabilitását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a II. játékosnak nem érdemes kilépnie, hiszen akkor 

egységnyi nyeresége helyett vesztene. Az I -es játékosnak azonban célszerű átlépnie az "a" stratégiára, mivel 

ekkor egységnyi veszteség helyett 2 egységnyi nyereséget tud realizálni. Azonban ha ő áttér az "a" stratégiára 

akkor - a szintén racionális - II-es játékos áttér az "q" stratégiára, mivel azzal ő tud két egységnyi nyereséget 

realizálni. Ekkor viszont az I-es játékos veszi észre, hogy veszteség helyett lehetősége van nyereséget realizálni 

a "b" stratégia alkalmazásával. 

Egy példa játék menete: 

         I.     II.     kifizetés:  

1.    "b" , "p"     -1   

2.    "b" , "p"      -1 

3.    "a" , "p"      +2 

4.    "a" , "p"      +2 

5.    "a" , "q"      -2 

6.    "a" , "q"      -2 

7.    "b" , "q"      +4 

8.    "b" , "q"      +4 

9.    "b" , "p"     -1   

10.  "b" , "p"     -1   

stb...  

Ezen stratégiákat összefoglalhatjuk egy kisebb kifizetési mátrixban: 

 

Ennek a "redukált mátrix" által leírt játéknak a kifizetési mátrixának vizsgálatával majd a következő fejezetben 

foglalkozunk. 

Ugyan ezen eredményre jutottunk volna a dominancia módszerrel is ahogy azt az alábbiakban bemutatjuk. 

A félkövérrel kiemelt stratégia dominálja a szürke karakterekkel felírtat. Első lépésben az "a" sor a "c" sort. 
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Majd ha már ezt elhagyjuk akkor a "p" oszlop dominálja mind az "r" mind az "s" oszlopot. 

 

További dominanciát nem találunk. Vagyis ténylegesen ugyanazt az "al"-fizetési mátrixot ("a" és "b" valamin 

"p" és "q" stratégiákat tartalmazó) kapjuk eredményül. 

3.5. 9. példa és elemzése minimax módszerrel 

 

 

A minimax módszer javaslata a „b" (felül kiszámított) illetve a „p" (alul kiszámított) stratégia, vagyis a nullát 

jelöli meg nyeregpont gyanús helyként. 
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A "0"-ás pont stabilitását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a II. játékosnak a "r" stratégiába érdemes kilépnie, 

hiszen ekkor nulla helyett 1 egységnyi nyereséget tud realizálni. Az I-es játékosnak pedig az "a" stratégiára, 

mivel ekkor nulla helyett 2 egységnyi nyereséget tud realizálni. 

Folytatva az elemzést az "a" stratégiára történő kilépéssel a II. játékos vált az "q" stratégiára, majd az I-es vissza 

a "b"-re. Ekkor kiléphet a II-es játékos az "r"-re mikor is átlép az I-es játékos az "a"-ra�. 

Vagyis az I-es játékosnak az "a" és a "b" stratégiát érdemes váltogatni, míg a II-esnek a "q" -t és "r" -et. 

Érdekessége ennek - az előzőhöz képest - hogy most az az eredetileg nyeregpont gyanús helynek javasolt 

kifizetés nem is szerepel az optimális kevert stratégiák között! 

Az almátrix mely ezt a játékot leírja: 

 

Egy példa játék menete: 

       I.       II.  kifizetés:  

1.   "b" , "p"      0   

2.   "b" , "p"      0 

3.   "a" , "p"     +2 

4.   "a" , "p"     +2 

5.   "a" , "q"      -2 

6.   "a" , "q"      -2 

7.   "b" , "q"      +4 

8.   "b" , "q"      +4 

9.   "b" , "r"       -1   

10.  "b" , "r"     -1   

11.  "a" , "r"       3   

12.  "a" , "r"       3   

13.  "a" , "p"     -2 

 stb... 

Próbáljuk meg most is az eredeti feladatból dominanciával megkapni a csak az optimális kevert stratégiákat 

tartalmazó almátrixot. 
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Sor dominancia láthatóan nem lehetséges, mert az "a" stratégia nem jobb mint a sem a "b" sem a "c". 

Oszlop dominanciát sem találhatunk "p" nem dominál egyetlen más stratégiát sem, és "q" sem. A minimax 

módszer mégis segített az optimális kevert stratégiák megtalálásában! 

Általánosan megfogalmazva a minimax módszert: 

 

Az oszlop maximumok minimuma egyenlő a sor minimumok maximumával. 

Tanulság: 

A fenti példákban nem voltak tiszta stratégiái a játékosoknak, hanem a játékosok észrevéve a jobb lehetőségeket 

váltottak, vagy ellenfelük váltására reagálva tették ugyanezt. 

Ez azonban azt feltételezte, hogy a váltás után az ellenfél tartja a megváltoztatott stratégiát, vagyis többször 

egymás után játszani fogja. Ez egyáltalán nem biztos, sőt mivel az ellenfél is racionális, és győzelemre 

törekszik, nem tudható mikor fog váltani, melyik tétet fogja a következő játékban tenni. 

Az ilyen típusú játékokat nevezzük kevert stratégiával rendelkező játékoknak. Ezek optimális stratégiáinak 

megkeresési módszerét mutatjuk be a következő fejezetben. 

4. A kevert optimális stratégia a játékelméletben 

Kevert stratégiának nevezzük azt az esetet amikor a játékosok egyetlen tiszta stratégiát választva nem tudják a 

lehetséges maximális nyereségüket - vagyis minimális veszteségüket realizálni. Ehhez véletlen szerűen 

váltogatniuk kell néhány - optimálisan kiválasztott - stratégiát. 

Az optimális stratégiák két-két stratégiás esetre történő meghatározására a következő fejezetben ismertetendő 

grafikus alapokon nyugvó módszer alkalmas. 

Több stratégia esetén a lineáris programozást hívhatjuk segítségül az optimális váltogatási arány 

meghatározásához. Ezt egy következő fejezetben ismertetjük. 

4.1. A kevert optimális stratégia meghatározása grafikus 
módszerrel, kétdimenziós feladat esetén 

A minimax elv általánosítható. Tegyük meg ezt először egy két stratégiával rendelkező kevert optimális 

stratégiájú feladat esetére. Vizsgáljuk a 8. példa redukált kifizetési mátrixát - melyet ugye egy nagyobb 

dimenziós feladat dominálható stratégiáinak elhagyásával kaptunk. 

Vizsgáljuk először a játék értékének kérdését, mely tiszta stratégiával rendelkező feladatok esetén nem volt 

kérdéses. (Ez akkor a fizetési mátrixnak az optimális stratégiák kereszteződésében álló számértéke volt.) 

Most azonban a valószínűség számítást kell segítségül hívnunk a játék értékének kiszámításához. Tegyük fel, 

hogy az I. játékos 1/4 - 3/4 arányban véletlenszerűen váltogatja az "a" illetve "b" stratégiát, a II. játékos pedig 

csak a "p" tiszta stratégiát alkalmazza. Ezt jelenítjük meg a mátrix melletti oszlopokban. 
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Mj.:Az hogy csak a "p" stratégiát játsza a II. játékos ugye 100%-os "p" és 0%-os "q" stratégia választási arányt 

jelent. Ezért áll yp = 1 és yq = 0 a váltogatási arányok sorban. 

 

Ekkor a játék értéke egyszerűen számítható a valószínűség számításban megismert várható érték fogalom 

alapján, mivel ekkor az esetek 1/4 - ében két egységnyit nyer, 3/4 - ében pedig egy egységnyit veszít az I. 

játékos. 40 játék esetén például 

áll v40 = 30*2 + 10* -1= 60 - 10 = 50 lesz a nyeresége. 

Az egy játékbeli átlagos nyereség pedig 

 

Ezt egyszerűen kiszámíthattuk volna a gyakoriságok, vagy valószínűségek és az adott esetekben realizálódó 

kifizetések szorzataként is. (Ez a valószínűségszámítás jól ismert várható érték fogalma.) 

 

Mj: Természetesen a II. játékos "p" tiszta stratégiájára nem ez az I. játékos optimális stratégiája (hanem az "a" 

tiszta stratégia ). Fenti számítást csak demonstrációs céllal végeztük el. 

Nézzük ha a II.-es játékos sem tiszta stratégiát alkalmaz. A játék értéke akkor is kiszámítható, ha ismerjük a 

stratégiák használatának gyakoriságát. Váltogassa a II. játékos stratégiáit 1/2 és 1/2 arányban. 

Mj.: A váltogatási arányok összege természetesen 1-et kell adjon. 



 Játékelmélet  

 309  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

(Mj: Mindig véletlenszerűen váltogatott stratégiahasználatról beszélünk, mert ha rendszerszerűen váltogatjuk a 

téteket arra rájön az ellenfél és kihasználja – mindig a számára bevételt jelentő tétet alkalmazza ellenünk.) 

 

Ez tulajdonképpen egy kétdimenziós valószínűségi eloszlás várhatóértékének számítását jelenti, a perem 

eloszlások ismeretében. A játék értéke pedig háromnyolcad egység nyereség az I.-es játékos számára. "Stratégia 

váltási arányainkat" (1/4, 3/4 és 1/2, 1/2) véletlenszerűen választottuk meg. Bizonyítandó, hogy a kifizetés függ 

ettől az aránytól, számítsuk ki a II. játékos yp =1/4 és yq = 3/4 stratégia váltási arányának esetére is a várható 

kifizetést (vagyis vkevert3 - at a játék értékét). 
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Ezzel a változtatással a II. játékosnak sikerült veszteségből (ha kicsi is de) nyereségessé változtatni a játékot! 

Feladatunk tehát ezen váltogatási arányok közül megtalálni azt amely az optimális stratégiát jelenti - mindkét 

játékos számára. Ehhez hívjuk segítségül a minimax elvet. 

Tekintsük - először csak az I.-es játékos "váltogatási arányát" (más szóval kevert stratégiáját) változónak. 

Legyen ez x1, x2 melyeknek 1-et kell adnia. (Valószínűségszámítási megfogalmazással "a lehetséges események 

összege a teljes tér", melynek valószínűsége 1. Józan meggondolásból ha adott %-ban az első stratégiát 

alkalmazzuk akkor 100 mínusz annyi százalékban fogjuk a másodikat alkalmazni.) Tekintsük - mint a legelső 

számolási példánkban - először azt az esetet amikor a II. játékos tiszta stratégiákat alkalmaz. (Először csak a"p" 

stratégiát játssza, majd csak az "q"-t.) 

 

Számítsuk ki most a játék értékeit (az előző részekben megismert módon, csak most nem konkrét értékekkel, 

hanem az I. játékos keverési arányait változóknak x1 és x2 = 1 - x1 -nek tekintve. 

 

Hasonlóan ha a II. játékos csak a q tiszta stratégiát alkalmazza: 
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Ábrázoljuk a fenti játék értékeket x1 függvényében. vp(x1) - et és vq(x1) - et egy grafikonon. (A programok 

részben található előre megírt eljárás segítségével.) 

[> vpvq(); 

10.7. ábra - A játék értékének grafikonja az I. játékos kevert és az II. játékos tiszta 

stratégiái esetére két-két stratégiával rendelkező példajáték esetére 

 

Vizsgáljuk, hogy lerögzítve az I. játékos egy adott keverési stratégiáját a grafikonon látható melyik tiszta 

stratégia kedvezőbb a II. játékos számára! 

Például az x1 = 0.2 - es pontban a "p" tiszta stratégia alkalmazása esetén a II játékos egy játékonkénti átlagos 

nyeresége v = - 0.4 mivel vp, x1 = 0.2 = 0.2 *2 + 0.8*-1 = -0.4 , míg a "q" stratégia alkalmazása esetén 2.8 mivel vq, x1 

= 0.2 = 0.2*-2 + 0.8*4 = -0.4+3.2 = 2.8 . Vagyis a "p" stratégia előnyösebb számára. (Mivel ő a negatív 

kifizetéseket kapja!) 

Az x1 = 0.8 - os pontban vp, x1 = 0.8 = 0.8* 2 + 0.2*-1= 1.6-0.2 =+1.4 és vq, x1 = 0.8 = 0.8*-2 + 0.2*4 = -1.6+0.8 = -0.8 

vagyis itt is már a "q" stratégia a kedvezőbb a II. játékos számára. 

Kiszámításra került még ugyanez a x1 = 0.4 és x1 = 0.6 pontokban is. Ezen pontok láthatók az alábbi grafikonon. 

[> vpvqwithpoints(); 

10.8. ábra - Minta pontok a játék értékének grafikonján az I. játékos kevert és az II. 

játékos tiszta stratégiái esetére két-két stratégiával rendelkező példajáték esetére 
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Megállapíthatjuk, hogy az I. játékos bármely keverési stratégiájára megmondható hogy a II. játékos melyik 

tiszta stratégiája a legkedvezőbb. Mivel mindkét játékos racionális (mindkettő mindenre egyformán rájön) ezt az 

I. játékos is tudja. Neki pedig a saját keverési arányának megválasztásában van szabadsága. Ha tudja, hogy a 4. 

ábrán zölddel kiemelt egyeneseken találhatóak azok a pontok amelyeket ellenfele (a II. játékos) választani fog 

az ő különböző keverési stratégiái esetén, akkor ő a számára legkedvezőbb, legnagyobb pozitív kifizetést jelentő 

keverést fogja választani. Ez pedig az egyenesek metszéspontjában van! Ez éppen egy folytonos minimax 

eljárás, mert a két egyenes közül először a kisebbet - minimálisat - választottuk, majd ezen görbe maximumát. 

Az alábbi ábrán I játékos lehetséges kifizetési egyenese zöld szaggatott vonallal míg az optimális pont a 

következő ábrán pirossal jelölve. 

[> vpvqopt(); 

10.9. ábra - Az opimális pont és szaggatottal a II. játékos számára jobb stratégiák a 

játék értékének grafikonján az I. játékos kevert és az II. játékos tiszta stratégiái esetére 

két-két stratégiával rendelkező példajáték esetére 
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A metszéspont kiszámítása egyszerű, csak két egyenes metszéspontját a vp = vq lineáris egyenletet kell 

megoldanunk. 

    3x1-1=4-6x1  

        9x1=5  

          x1=5/9  

Az egyenlet megoldása nagyon könnyen megoldható a Maple egyenletmegoldó parancsa segítségével: 

[> solve(3x1-1=4-6x1, x1); 

 

Tehát x1 = 5/9 x2 = 4/9 (Mivel x1 + x2 = 1 ) 

Tehát az I. játékos optimális kevert stratégiáját az "a" tétnek 5/9 - ed a "b" tétnek pedig 4/9 - ed részben történő 

(véletlenszerű!) váltogatása jelenti. 

A játék értéke: vkevert = 3*5/9 - 1 = 2/3 

Mj: 9 játékból 5-ször "a" tétet kell tennie, négyszer pedig "b"-t a vízszintes játékosnak. 90 játékból ötvenszer 

"a"-t negyvenszer pedig "b"-t. Természetesen véletlenszerűen váltogatva. 

Ugyanezen gondolatmenet alkalmazható a függőleges játékos optimális kevert stratégiájának meghatározásához 

is az alábbiakban: 

A játék értékeit most az I. játékos "a" és "b" tiszta stratégiái esetére kell kiszámítanunk. Ezt most már egyetlen 

táblázatban (kifizetési mátrix mellett) jelenítjük meg. 

 

 

 

Ismételten grafikonon ábrázolhatjuk a játék értékeit a minimax elvet és az optimális pontot (szintén a programok 

részben található eljárás segítségével) : 

[> vavbopt(); 

10.10. ábra - A játék értéke az optimális pont és optimális stratégiák a II. játékos kevert 

és az I. játékos tiszta stratégiái esetére 
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A gondolatmenet is teljesen azonos: 

Ha az y1 = 0.2 - es keverési arányt választja a II. játékos akkor az I. játékos a "b" stratégiát választja, mivel akkor 

pozitív a kifizetés. Ha pedig y1 = 0.8 akkor az "a" stratégiát, mivel ez esetben akkor pozitív a kifizetés. Vagyis 

az ábrán zöld szaggatottal jelölt grafikon (egyenesek) jelentik a I. játékos optimális tiszta stratégiáit a II. játékos 

keverési arányainak esetére. A II. játékos optimális keverési arányát pedig - ismételten - az egyenesek 

metszéspontja adja. 

[> solve(4y1-2 = 4-5y1, y1); 

Ahonnan: y1 = 2/3 y2 = 1/3 

A játék értéke pedig - bármelyik v-ből számítva ,feladatunk eredményét összefoglalva: 

x1 = 5/9, x2 =4/9 

y1 = 2/3, y2 = 1/3 

v = 2/3 

Vagyis játékonként átlagosan 0.66666 egység (száz játékban 66 egység) nyeresége lesz az I. játékosnak, ha 

mindketten az optimális kevert stratégiát alkalmazzák. 

Fentiekben egy grafikus módszert adtunk két-két stratégiával rendelkező játékelméleti feladat kevert 

stratégiáinak megadására - illetve olyan feladatokéra, amelyben a dominancia módszer alkalmazása után 2x2-es 

redukált mátrix adódik. 

5. Kevert stratégiájú játékok optimális stratégiájának 
megkeresése lineáris programozás módszerével 

5.1. Első példajáték 

Tekintsünk egy - célszerűen nem szimmetrikus, most szöveges leírás nélkül megadott - játékot a stratégiák 

szintén megadott keverési arányával: 

Természetesen a keverési arányok pozitívak és összegük 1 vagyis 100%. 
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Ekkor a játék értéke az alábbi lesz: 

 

 

Ha a vízszintes játékos váltogatási arányait változónak tekintjük akkor a játék értéke ezen arányok x1, x2 

függvénye: 

 

 

Ha pedig a függőleges játékos váltogatási arányait tekintjük változónak y1, y2 : 

 

 

Általános alakban felírva a fizetési mátrixot 

 

mely ( m x n ) -es, és a váltogatási arányokat is változónak tekintve a játék értéke: 
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amit a vektor mátrix szorzás használatával úgy is írhatunk, hogy v = xATy. 

A vízszintes játékos szemszögéből felírva és - mivel számára a pozitív, minél nagyobb kifizetések a cél ezért - a 

játék értékét maximalizálva: 

 

ha x1+x2+ .... +xm= 1  és  (y1, y2, ... , yn)  adott rögzített. 

 

ha y1+y2+ .... +ym= 1  és  (x1, x2, ... , xn)  adott rögzített. 

Mivel az I játékos célja "v" maximalizálása, míg a II. játékosé "v" minimalizálása. 

5.2. Neumann minimax tétele 

 

vagyis hogy az első játékos bármely stratégiájából származó játék értéke mindig kisebb vagy egyenlő mint az 

optimális stratégiakor kialakuló játék érték. Hasonlóan a II. játékos bármely stratégiájához tartozó játék értéke 

nagyobb vagy egyenlő a saját optimális stratégiájakor kialakuló játék értékénél. (Vagyis bármelyik ha rosszul, 

nem az optimális váltogatási aránnyal játszik akkor kevesebb eredményt ér el.) 

Vektorosan felírva: 

 

v0 = x0
TA y0 jelenti az optimális játék értéket. Ekkor a maximumok minimuma megegyezik a minimumok 

maximumával, vagyis ténylegesen a minimax elvet írtuk fel! 

Ez azonban nem ad még sajnos megoldási módszert számunkra. Keressük most ezt. Használjuk - a grafikus 

megoldásnál is alkalmazott - ellenfél tiszta stratégiáinak feltételezését,valamint a többcélú optimalizálásnál 

alkalmazott legkisebb korlátok módszerét. 

Írjuk fel a játék értékét rendre a tiszta stratégiák esetére: 

v = f11x1+f21x2+ ....   fm1xm,         ha   y1=1  ,   y2=0  ,   y3=0 ,  ...   yn=0 

v = f12x1+f22x2+ ....   fm2xm,         ha   y1=0  ,   y2=1  ,   y3=0 ,  ...   yn=0 

.... 

v = f1nx1+f2nx2+ ....   fmnxm,         ha   y1=0  ,   y2=0  ,   y3=0 ,  ...   yn=1 

Alkalmazzunk ezen játék értékekre legkisebb alsó korlátot vI , és - ahogy a többcélú optimalizálásnál tettük - ezt 

maximalizáljuk. Mivel a vízszintes játékosunknak a játék értékének maximalizálása a célja. Adjuk még hozzá 

feladatunkhoz azt a tényt hogy a stratégiák összegének egyet kell adnia valamint, hogy xi -k pozitívak. 

f11x1+f21x2+ .... + fm1xm ≥ vI 

f12x1+f22x2+ .... + fm2xm ≥ vI 

.....     

f1nx1+f2nx2+ .... + fmnxm ≥ vI 

x1+x2+ .... +xm= 1 

---------------------   

vI= max.,   x1, x2, ... , xm  ≥  0 feltétel mellett. 
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Vektorosan felírva ugyanezt: 

ATx ≥  1vI 

1Tx = 1, x ≥0 

---------------- 

z = vI = max. 

A függőleges játékosra hasonlóan. Mivel ő a játék értékét minimalizálni kívánja, így az ellenfél tiszta 

stratégiáira adott játék értékeket adott vII - nél kisebbként használjuk feltételi egyenletként és ezen értéket 

minimalizáljuk: 

Ay  ≤  1vII 

1Ty = 1 

---------------- 

z = vII = min. 

Láthatóan ezek primál- duál feladatpár szerűt alkotnak. 

5.3. Az első példa játék optimális stratégiájának megkeresése 
fenti LP feladat módszerrel 

Fizetési mátrixa: 

Az első játékosra felírt egyenletek: 

Megoldását keressük a Maple beépített LP optimalizáló módszerével (Mivel a Szimplex módszerrel 

hosszadalmas lenne és most már nem célunk a Szimplex módszer gyakorlása.): 

[> with(Optimization): 

LPSolve(vI, {x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, -2x1+5x2-vI≥ 0, x1-4x2-vI ≥ 0, 2x1-x2-vI≥ 0, x1+x2 = 1}, maximize) 

A megoldás: az első stratégia 3/4 a másodiknak pedig 1/4 részben történő - véletlenszerű - alkalmazása. Ekkor a 

játék értéke: -1/4 vagyis a függőleges játékosnak van (csekély) nyerési esélye. (4 játékban átlagosan egyet nyer, 

40 játékban kb. tízet.) 

Az egyenletek a függőleges játékos esetére: 

A megoldása a Maple optimalizáló eljárásával: 

LPSolve(vII, {y1 ≥ 0, y2 ≥0, y3 ≥ 0, y1+y2+y3 = 1, -4y1+5y2-y3-vII ≤ 0, y1-2y2+2y3-vII ≤ 0}) 

5.4. "Kő-papír-olló" (Második példa játék) 

A minimax elv további általánosítsa ad megoldást problémánkra. 

Ismételten tekintsük változónak az I.-es játékos keverési arányait x1, x2, x3 és vizsgáljuk ha a II. játékos tiszta 

stratégiákat használ. (Csak kő, csak papír, csak olló téteket alkalmaz.) Ezt jelenítjük meg egy táblázatban a 

fizetési mátrix mellett: 
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Írjuk fel erre is a fent megfogalmazott egyenleteket: 

 

vI.kő =  x2 - x3 ≥ vI 

vI.papír = - x1 + x3 ≥ vI 

vI.olló = x1 - x2 ≥  vI 

x1 + x2 + x3 = 1 

----------------------------------------------------- 

z = vI = max. 

Megoldva Maple segítségével: 

[> LPSolve(vI, {x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, -x1+x3-vI ≥ 0, x1-x2-vI ≥ 0, x2-x3-vI ≥ 0, x1+x2+x3 = 1}, maximize) 

 

Vagyis minden egyes stratégiát azonos arányban célszerű használni, a játék értéke pedig nulla. (Ezt jelenti az a 

nagyon picike, tíz a mínusz tizediken nagyságrendű, kis szám.) 

5.4.1. Az I. vízszintes játékos optimális stratégiáinak meghatározása Szimplex 
módszer segítségével 

Szimplex módszerünket azonban csak kisebb egyenlős feltételek esetén alkalmazhatjuk, vagyis modellünket 

előbb át kell alakítani: 
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vI.kő = vI - x2 + x3 ≤ 0  

vI.papír = vI + x1 - x3 ≤ 0 

vI.olló = vI - x1 + x2  ≤ 0 

x1 + x2 + x3 = 1 

----------------------------------------------------- 

z = vI = max. 

Mj: A Maple input ablakban a vI nem megjeleníthető ezért használunk helyette "sima" v-t. 

 

 

Az induló Szimplex tábla: 

[> játékelmInputMixed2(); 

 

A báziscserék: 

Mivel az egyenlőséges sorban csupa negatív szám áll így ezt nem választhatjuk báziscsere elemnek. Először 

"nem csillagos" sorokban kell választanunk. 

[> bazisChange(u2, x1), bazisChange(u3, x2); 

 

Most már az egyenlőséges sorban választhatunk: 

[> bazisChange(um4, x3), umTorol(um4); 
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Most térhetünk át a z szerinti optimalizálásra ( z*-ot elhagyhatjuk): 

[> bazisChange(u1, v); 

 

A megoldás: 

[> bazisSolution(); 

 

Vagyis minden stratégiát azonos arányban kell alkalmaznia az I. vízszines játékosnak és ennek a feladatnak 

nincs is alternatív optimuma - amit most már bizton állathatunk. 

5.4.2. A függőleges játékos optimális stratégiáinak meghatározása 



 Játékelmélet  

 321  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az egyenletek: 

vI.kő = -y2+y3  ≤  vII 

vI.papír = -y1-y3  ≤  vII 

vI.olló = -y1+y2  ≤  vII 

y1+y2+y3 = 1 

----------------------------- 

z = vII = min 

Itt csak a célfüggvényt kell (-1)-el szorozni, hogy Szimplex módszerrel kezelhető alakra hozzuk a feladatot. 

 

 

Az egyenlőséges feltételeinkhez tartozó másodlagos célfüggvény automatikusan generálódik. 

Az induló tábla: 

[> játékelmInputMixed3(); 

 

A báziscserék: 
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Mivel az egyenlőséges sorban csupa negatív szám áll így ezt nem választhatjuk báziscsere elemnek. Először 

"nem csillagos" sorokban kell választanunk. 

[> bazisChange(u2, y1), bazisChange(u3, y2); 

 

Most már választhatunk az egyenlőséges sorban (a csillagos sor változóját), majd törölhetjük is: 

[> bazisChange(um4, vII), umTorol(um4); 

 

További báziscsere szükségeltetik: 

[> bazisChange(vII, y3); 

 

Eljutottunk az optimális tábláig, melyből a feladat megoldása: 

[> bazisSolution(); 
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Vagyis a függőleges játékosnak is azonos arányban kell minden stratégiáját alkalmaznia és neki sincs alternatív 

választási lehetősége. 

Bármely más fizetési mátrixszal adott feladat a fenti módon modellezhető és optimális stratégiái 

megkereshetőek. 

5.5. Nem szimmetrikus kevert stratégiával rendelkező példa játék 

A feladat fizetési mátrixát máris kiegészítettük a lineáris programozási modell felírásához szükséges sorokkal és 

oszlopokkal. 

 

Azonban tekintsük elsőként inkább a függőleges játékos stratégiáinak meghatározását: 
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Az egyenletek: 

vI.a = 3y1+5y2-3y3 ≤ vII 

vI.b = -y1-4y2+2y4 ≤ vII 

vI.c = 7y1+2y2+y3-5y4 ≤ vII 

y1+y2+y3+y4 = 1 

-------------------------------------------- 

z = vII = min 

A Megoldás a Maple beépített LP Solver - ével: 

[> LPSolve(vII, {y1 ≥ 0, y2≥ 0, y3 ≥ 0, y4 ≥ 0, y1+y2+y3+y4 = 1, -vII-y1-4y2+2y4 ≤ 0, -vII+3y1+5y2-3y3 ≤ 0, -

vII+7y1+2y2+y3-5y4 ≤ 0}) 

 

Szimplex módszerrel a szokásos Maple eljárásokkal: 

 

 

[> játékelmInputMixed4(); 
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Elsőre itt sem tudunk egyenlőséges sorban választani báziscsere elemet : 

[> bazisChange(u3, y1), bazisChange(u2, y4); 

 

 

Még mindig nem: 

[> bazisChange(u1, y3) 



 Játékelmélet  

 326  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Most már végre igen: 

[> bazisChange(um4, vII), umTorol(um4); 

 

 

[> bazisChange(y1, y2); 
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Ezen tábla viszont máris optimális - nem szükségeltetik további báziscsere z optimalizálása szempontjából. A 

megoldás: 

[> bazisSolution(); 

 

 

Mely megegyezik a Maple Solver megoldásával! 

Ezen fejezetben többdimenziós, nem szimmetrikus fizetési mátrix-szal rendelkező feladat optimális 

stratégiájának megkeresési módszerét láthattuk, lineáris programozási modell Maple LPSolver és Maple 

eljárásokon alapuló Szimplex módszer segítségével. 

6. Összefoglalás 

A játékelmélet nemcsak korszerű élvezetes alkalmazási lehetősége a lineáris programozási témakörben 

tanultaknak - ugyan ez elsőre meglepőnek tűnik, hogy egy olyan játék például mint a kő-papír-olló lineáris 

programozással modellezhető - de megalapozza hallgatóinknak a játékelmélet további módszereinek 

megértéséhez szükséges ismereteit is. 

Anyagunkban először példákon igyekszünk bemutatni az alapfogalmakat. A példákat javasoljuk játszani is, 

mivel ez segít (ráadásul élvezetesen) rögzíteni a fogalmakat. 

A definíciók - mint kétszemélyes zérus összegű játék, fizetési mátrix, tiszta stratégia, optimális stratégia, tiszta 

optimális stratégia, nyeregpont, kevert optimális stratégia - az alapfeltevések (mindkét játékos racionális azaz 

maximálisan okos, és mindkettő nyerésre játszik) után a módszerek következtek. 

Úgy mint: 

Dominancia módszere - mely az adott fél által biztosan nem játszott (mivel előnytelenebb) stratégiák törlését 

jelenti, mégpedig úgy, hogy ezt mindkét fél figyelembe veszi - mivel mindkettő racionális. 

Minimax módszer - mely a veszteség minimalizálás elvén választja ki a számunkra legkevésbé előnytelen 

tiszta stratégiát. Hasonlóan a másik játékosra is, mely nyeregpont javaslat is egyben - vagyis a sorok 

minimumának maximuma és az oszlopok maximumának minimuma. A nyereg pont olyan pont ahonnan egyik 

játékos sem kíván kilépni, mert mindegyik kevesebbet nyerne, vagy többet veszítene. A minimax módszer csak 

javaslatot ad nyeregpontra, annak stabilitását ellenőriznünk kell. 

Kevert stratégiák meghatározása grafikus módszerrel kétdimenziós fizetési mátrix esetére - Ez 

tulajdonképpen a minimax elv alkalmazása folytonos esetre. Folytonosan változtatható a játékosok keverési 



 Játékelmélet  

 328  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

aránya, melyet úgy keresünk, hogy rendre az ellenfél lehetséges tiszta stratégiáit tekintjük. Ezek grafikonon 

történő ábrázolása után feladatunk egyszerű, mert - a minimax elv alkalmazásaként - végül csak két lineáris 

egyenlet metszéspontját kell meghatároznunk. 

Az optimális stratégiák meghatározása lineáris programozás segítségével - mely Neumann János általános 

minimax tételén alapul. Felírható mind a vízszintes mind a függőleges játékos keverési arányaira és a játék 

értékére két - egymás duál-szerű feladatként értelmezhető LP feladat. Ezek megoldása megadja - bármely, tehát 

akár tiszta stratégiával rendelkező játék esetére is - a játékok optimális keverési arányait. 

Az elkészül eljárások a játékelmélet interaktív moduljában használhatók hatékonyabban, mivel az csak ezeket ( 

az elméleti fejtegetéseket nem) tartalmazza. Sikerült adott fizetési mátrixból automatikusan generálni (A 

Neumann tételen alapuló) LP modellt és ennek automatikus megoldását is. Azonban sajnos nem eljárásként csak 

(enterrel) futtatható parancs együttesként.Ez az elméleti részben nem szerepel. 

7. Feladatbank 

1. Vizsgálja meg, hogy a dominancia módszer alkalmas-e az alábbi fizetési mátrixszal adott feladat optimális 

stratégiájának meghatározására! Adja meg a mindkét fél számára legelőnyösebb stratégiát! 

 

2. Határozza meg, hogy van-e nyeregpontja az alábbi kétszemélyes játéknak, s ha van ez a nyeregpont stabilis-

e! 

Tisztességes-e a játék? 

 

3. Határozza meg, hogy van-e nyeregpontja az alábbi kétszemélyes játéknak, s ha van ez a nyeregpont stabilis-

e! 

Tisztességes-e a játék? 

 

4. A dominancia módszerével redukálja az alábbi kétszemélyes játékok fizetési mátrixát! 
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5. Minimax módszerrel határozza meg az alábbi kétszemélyes játékok nyeregpont gyanús pontjait, és vizsgálja 

ezek stabilitását. Amennyiben kevert optimális stratégiát talál, grafikus módszerrel határozza meg! 

 

6. Kétszemélyes játék fizetési mátrixa az alábbi 

 

Alkalmas-e a dominancia módszer a feladat optimális stratégiáinak meghatározására ? 

Adja meg a mindkét fél számára legelőnyösebb stratégiát! 

7. Egy kétszemélyes játék fizetési mátrixa az alábbi: 

Adja meg a mindkét fél számára legelőnyösebb stratégiát! Tisztessége-e a játék? 
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8. Adja meg az alábbi fizetési mátrix-szal megadott a játékelméleti feladat optimális stratégiáit! 

 

9. A dominancia módszerével redukálja az alábbi kétszemélyes játék fizetési mátrixát! Grafikus módszerrel 

határozza meg a mindkét fél számára legelőnyösebb stratégiákat! 

 

10. Adja meg az alábbi fizetési mátrixszal adott játék elméleti feladatnál a játékosok stratégiáit, és a játék 

értékét! Tisztességesek-e a játék? 

 

11. Határozza meg az alábbi fizetési mátrix-szal adott kétszemélyes játék optimális kevert stratégiáját! 
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12. Egy diák az egyetemen logikai játékok pénzre történő játszásával egészíti ki jövedelmét. Egyszer az 

alábbi új "páros - páratlan " játékot ajánlja hasonló beállítódású társának: A játékban egyszerre egymástól 

függetlenül tegyenek 1 től n ig terjedő számokat. Ha a számok különbsége páratlan a " páratlan" játékos nyer 

annyit amennyi a különbség volt. Ha a különbség páros akkor a "páros" játékos nyer szintén a különbségnek 

megfelelő összeget. 

Írja fel ezen kétszemélyes játék fizetési mátrixát egytől ötig terjedő tétek esetére! 

Milyen struktúrájú az így kapott mátrix? 

Alkalmas-e a mini-max, vagy a dominancia módszer az optimális stratégiák meghatározására? 

13. Egy egyszerűsített stratégiai játékban csak négy fajta figurával lehet "harcba szállni", melyeknek 

értékei rendre: honvéd: 1, tábornok: 5 , kém: 3 és bomba: 2. A játékot úgy játsszák, hogy mindkét játékos 

harcba küld egy-egy álcázott figurát. (Vagyis nem lehet tudni mely bábu mögött milyen értékű figura 

található.) Találkozáskor felfedik magukat és a szabályoknak megfelelően amelyik fél győzedelmeskedik az 

a csapat lesz gazdagabb a legyőzött ellenfél pontszámának értékével. A tűzszerészt mindenki legyőzi csak a 

bombát képes hatástalanítani. A tábornok a bombát nem is meri fel, ellene veszít, de mindenkit mást legyőz. 

A honvéd csak a tűzszerész ellen győzedelmeskedik, a bombát pedig csak a tűzszerész képes hatástalanítani. 

Elemezze ezt a kétszemélyes játékot! 

Megtudja-e adni a mindkét fél számára optimális stratégiát? 

Van-e a játéknak nyeregpontja, stabilis-e? 

Tisztességes-e a játék? 

14. Egy matematikushallgató az egyetemen logikai játékok pénzre történő játszásával egészíti ki 

jövedelmét. Egyszer az alábbi új kétszemélyes "ABC" játékot ajánlja hasonló beállítódású társának: Mindkét 

játékosnak az ABC valamely betűjét kell mondania. Aki olyan betűt mond amely a betűk ABC sorrendjében 

magasabb helyet foglal el az kap a másiktól annyi Ft-ot ahánnyal nagyobb sorszámú betűt mondott. (Pl. Ha 

az I. játékos: B-t, a II. Játékos pedig C-t mond akkor a II. .játékos 1 Ft-ot kap az I.-től.) 

Lássa be , hogy ez kétszemélyes zérusösszegű játék! 

Írja fel a fizetési mátrixát ha csak az ABC első három betűje lehet a tét! 

Adja meg mindkét fél optimális stratégiáját! 

Vizsgálja meg, hogy tud-e nyerni rajta a matematikus hallgató? 

15. Egy gyakorló terapeuta azt találta, hogy az autista gyermekekre nagyon jó hatással volt kétszemélyes 

társasjátékok játszása. Ezért a nagyon kiskorúak számára a foglalkoztatóban található számos hiányos 

magyar kártya paklikkal játszható, egyszerű kétszemélyes kártyajátékot talált ki. 

Az egyik játékos a magyar kártya nem számos lapjait (alsó, felső, király és az ász is) a másik pedig a 

számozott lapokból a 7,8,9,10 lapokat kapja. Mindkét játékos előkészít egy lefordított lapot, melyet egyszerre 

fordítanak fel. Ha 7-es alsóval, 8-as felsővel vagy király 9-essel találkozik az döntetlent jelent. Az alsó 8-as 

ellen kettő, 9-es ellen három tízes ellen két forintos veszteséget jelent. A felső a 7-es és a 10-es ellen egy 

forint nyereséget szenved a 9-estől viszont 2 Ft-os veszteséget szenved. A király a 7-est 3 a 8-ast és a 10-est 

pedig két forinttal veri. Az ász tét 1-Ft-os nyereséggel zár a 7-es és 2 Ft-os - sal a 8-as ellen, míg 2 Ft - os 

vesztséget jelent a 9-es ellen, és 3 Ft-osat a 10-es ellen. 
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Jellemezze ezt a kétszemélyes játékot! 

Milyen stratégiákat érdemes a játékosoknak alkalmazniuk? Tisztességes-e? Mindkét fél legjobb stratégia 

választása esetén unalmas-e? 

Mennyi a játékosok egy játékbeli átlagos várható nyeresége? 

16. Henrik és Frigyes két Fekete Holló Egyesületi tag egyetemista kitalálta, hogy a következő módon 

versenyeznek egy lány kegyeiért: a tíz napos mindszenti edzőtábor minden napján dárdával vagy 

buzogánnyal (és pajzsokkal) ütközeteket vívnak. 

Mivel mindkettőjük számára köztudott erőviszonyuk így minden küzdelem előtt borítékolják, hogy az adott 

napon ki milyen fegyvernemet választ. 

Azonos fegyvernemek esetén Henrik jobb, dárda esetén két buzogány esetén 3 találattal, azonban ha Henrik 

küzd dárdával, Frigyes pedig buzogánnyal akkor Frigyes győz egy találattal, illetve ha Henrik buzogánnyal 

és Frigyes pedig dárdával, akkor viszont négy találattal jobb Frigyes! 

Melyikkőjüknek kell lemondania arról, hogy "ráhajtson" a lányra, ha nemcsak a harcművészetekhez, de a 

matematikához is egyformán jól értenek? 

Mekkora összesített találati arány várható a 10 napos edzőtábor végére? 
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