3. CVIENÍ Z OPTIMALIZANÍCH METOD

Do t°etice v²eho dobrého a lineárního

P°íklad první

ást 1. M¥jme systém lineárních nerovnic, který obsahuje i ostré nerovnosti,

kup°. tento:

5x + 3y
2x − 5z
6x + 5y + 2w
3z + 2w
x, y, z, w

≤8
< −3
=5
>5
≥0

Jak pomocí lineárního programování zjistit, zda takovýto systém má p°ípustné °e²ení?
ást 2. M·ºeme tedy °e²it lineární programy s ostrými nerovnostmi? Obecn¥ ne. Jako p°íklad

zkonstruujte  LP s ostrými nerovnostmi , který:

•
•
•

má (triviální) kone£ný horní odhad na hodnotu optima,
má p°ípustné °e²ení a
nemá optimální °e²ení.

Toto se pro lineární program nem·ºe stát  pokud je LP omezený a existuje p°ípustné °e²ení, tak
také existuje optimální °e²ení.
ást 3. Kdy tedy m·ºeme °e²it LP s ostrými nerovnostmi?

P°íklad druhý

Pro problém vrcholové 3-obarvitelnosti grafu vymyslete vhodný celo£íselný

lineární program. Program pouze otestuje, zda-li je zadaný graf 3-obarvitelný.
A jak by mohlo vypadat ILP, které spo£ítá barevnost grafu (tj. minimální

k

takové, ºe je graf

k

obarvitelný)?

P°íklad t°etí

Student Josef K. dostal na cvi£ení z Optimalizace zadaný úkol:

Navrhn¥te celo£íselný program pro problém obchodního cestujícího, £ili pro daný ohodnocený graf

G = (V, E, f ),

kde

f : E → R+
0,

chceme najít Hamiltonovskou kruºnici s nejkrat²í délkou.

Josef K. navrhuje následující °e²ení:
 Pro kaºdou hranu
kaºdý vrchol
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cílová funkce je
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Funguje °e²ení Josefa K.? Pokud ano, zd·vodn¥te, pokud ne, zd·vodn¥te a je²t¥ vymyslete lep²í.

P°íklad £tvrtý

Kocourkov²tí radní se rozhodli, ºe p°ilep²í obecnímu rozpo£tu pomocí au-

tomatizovaného systému kontroly dodrºování maximální povolené rychlosti na m¥stských komunikacích. M¥°ící systém bude instalován na k°iºovatkách. Pro jeho správnou funk£nost je t°eba aby
kaºdý úsek ulice mezi dv¥ma k°iºovatkami m¥l alespo¬ jednu z koncových k°iºovatek pokrytou. Dodavatel si ú£tuje xní poplatek za kaºdou k°iºovatku, na kterou bude systém nainstalován.
Zformulujte celo£íslený lineární program, který umoºní Kocourkovským radním optimáln¥ naplánovat
rozmíst¥ní m¥°ícího systému.

P°íklad pátý

Díky navý²ení m¥stského rozpo£tu plánují Kocourkov²tí radní tento víkend

uspo°ádat festival p°edstavující volno£asové aktivity dostupné ob£an·m (spolek dobrovolných hasi£·,
m¥stská dechová hudba, vodácký oddíl, . . . ). Kv·li pestrosti festivalu cht¥jí radní, aby probíhalo
co nejvíce akcí zárove¬. Musí se ale vypo°ádat s tím, ºe Kocourkov²tí jsou velice aktivní. Mnozí
organizáto°i jsou d·leºití pro n¥kolik jednotlivých akcí a ty proto nem·ºou prob¥hnout naráz. Radní
dostali seznamy organizátor· jednotlivých akcí a v¥dí tedy, které akce jsou spolu v koniktu.
Zformulujte celo£íslený lineární program pro naplánování co nejnabit¥j²ího festivalu.

