OPTIMALIZANÍ METODY (NOPT048)
cvi£ení 25. 02. 2014

S pomocí znalostí z p°edná²ky rozhodn¥te o platnosti následujících tvrzení:
Kaºdá úloha LP (polynomiální velikosti) je °e²itelná v polynomiálním £ase.
Kaºdá úloha IP (polynomiální velikosti) je NP-t¥ºká.
Vºdy existuje optimální °e²ení LP, které je ve vrcholu mnohost¥nu podmínek.
Kaºdé optimální °e²ení LP je ve vrcholu mnohost¥nu podmínek.

P°íklad 1.

•
•
•
•

Pekárna pe£e chleby, housky, bagety a koblihy. K upe£ení jednoho chleba pot°ebuje p·l
kila mouky, 10 vajec a 50 g soli. Na jednu housku je zapot°ebí 150 g mouky, 2 vejce a 10 g soli. Na bagetu
pot°ebuje 230 g mouky, 7 vajec a 15 g soli. Na jednu koblihu je t°eba 100 g mouky a 1 vejce. Pekárna má
k dispozici 5 kilo mouky, 125 vajec, a p·l kila soli. Za jeden chleba získá pekárna 20 korun, za housku 2
koruny, za bagetu 10 korun a za koblihu 7 korun. Pekárna se snaºí vyd¥lat co nejvíce. Jak ale zjistí kolik
chleb·, housek, baget a koblih má upéct?

P°íklad 2.

Zem¥d¥lské druºstvo má k dispozici 1200ha orné p·dy pro p¥stování plodin. Pro p·du
v dané oblasti je vhodná p²enice, je£men, °epka, kuku°ice a slune£nice. epku není moºné p¥stovat na
více neº 250ha p·dy a slune£nici není moºné p¥stovat na více neº 500ha p·dy. V tabulce naleznete
náklady na p¥stování 1ha plodin a o£ekávaný výnos z 1ha. Maximalizujte o£ekávaný zisk druºstva, které
má k dispozici rozpo£et 750000 K£. Formulujte lineární program pro výpo£et o£ekávaného maximálního
výd¥lku.
P°íklad 3.

Plodina
P²enice
Je£men
epka
Kuku°ice
Slune£nice

Náklady (100K£/ha)
3
4
6
5
7

Výnosy (1000K£/ha)
2
5
8
6
9

P°íklad 4.
Pro kaºdý zadaný problém navrhn¥te lineární nebo celo£íselný program, který jej °e²í.
(Pokud p°ijdete na lineární program, je to vºdy lep²í, ale nejde to vºdy.)
• (Souvislost grafu.) Pro zadaný neorientovaný graf G rozhodn¥me, jestli G je souvislý.
• (Maximální váºené párování.) Pro zadaný váºený graf G = (V, E, f ), kde f : E → R, nalezn¥te
maximální párování. Párování je mnoºina hran taková, ºe kaºdý vrchol je incidentní s maximáln¥
jednou hranou, a váha párování je sou£et vah v²ech hran v párování. .
• (Problém obchodního cestujícího.) Pro daný ohodnocený graf G = (V, E, f ), kde f : E → R, chceme
najít Hamiltonovskou kruºnici s nejkrat²í délkou. Lze tento problém °e²it podobným zp·sobem
jako v p°íklad¥ nejkrat²í cesty (který bysteP
m¥li znát z p°edná²ky), tj. pro kaºdou hranu uv máme
prom¥nnou
x
∈
0,
1
,
cílová
funkce
je
min
uv
uv∈E f (uv)xuv a pro kaºdý vrchol u máme podmínku
P
=
2
?
uv∈E
P°íklad 5.
[Klasický dopravní problém I] V Kocourkov¥ je n pekáren a m obchod·. Kaºdý den i-tá
pekárna upe£e pi rohlík· a j -tý obchod prodá oj rohlík·. P°evoz jednoho rohlíku z i-té pekárny do j tého obchodu stojí cij korun. Nalezn¥te takovou distribuci rohlík·, aby se kaºdá pekárna zbavila v²ech
rohlík·, kaºdý obchod získal (práv¥) pot°ebný po£et rohlík· a celkové náklady na p°evoz byly minimální.
Zamyslete se nad podmínkami, aby poºadováná distribuce v·bec existovala.

[Klasický dopravní problém II] Praxe v Kocourkov¥ ukázala, ºe kdyº i-tá pekárna zásobuje
j -tý obchod, tak musí pro tuto trasu zajistit logistiku, která je stojí lij . Logistiku lij je nutné platit pouze
tehdy, kdyº i-tá pekárna zásobuje j -tý obchod nenulovým po£tem rohlík·, a její cena nezávisí na po£tu
p°eváºených rohlík·. I nadále je nutné platit p°epravné cij .

P°íklad 6.

P°íklad 7.

Pot°ebujeme ur£it vzdálenost dvou mnohost¥n·:

P = {x ∈ Rn | Ax ≤ a} a Q = {y ∈ Rn | By ≤ b}
P
v po²´ácké metrice: dist(x, y) = ni=1 |xi − yi |. Vzdálenost dvou mnohost¥n· denujeme jako vzdálenost
dvou nejbliº²ích bod· x a y , kde x ∈ P a y ∈ Q.
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