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 ?מה עושים היום

היום נלמד על: 
 ).LPאו  Linear Programming( לינאריבעיות תכנות ◦
 .הסימפלקסאלגוריתם ◦
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 נתונים –בעיית תכנות לינארי 
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 פתרונות אפשריים
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1 22.5, 10x x= =



 פתרון אופטימלי
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 שלוש תוצאות אפשריות לבעיה

3
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 קיים פתרון
 ).13(אופטימלי  

 לא קיים
 .אף פתרון

 הבעיה אינה חסומה
 נוכל לקבל פתרון גדול(

 ).ככל שנרצה
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Feasible 
Region 

Example in 2D 

optimum  
basic 

constraints 

max     x1  +  8x2  
 
subject to: 
 
(1)    x1                ≥   3  
(2)                x2    ≥   2 
(3) –3x1  +  4x2   ≤  14 
(4)   4x1  –  3x2   ≤   25 
(5)    x1   +   x2    ≤  15 

x2 

x1 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 
(3) 

(5) 
(3) 

x1  = 46/7 
x2  = 59/7 

Source: Andy Mirzayan, York Univ. 
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Example in 3D 

subject to: 

maximize z 
Optimum 

(x,y,z)=(0,0,3) 

x 

y 

z 

0
0
0
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≥
≥
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≤++

z
y
x
y

zyx

Source: Andy Mirzayan, York Univ. 
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 הלוואות בבנק – #1שאלה 

בנק למשכנתאוילר מציע ארבע סוגי הלוואותה: תרגיל  :
משכנתא שניה , )שנתית(ריבית  14%-משכנתא ראשונה ב

, ריבית 20%-הלוואה לשיפוץ הבית ב, ריבית 20%-ב
 . ריבית 10%-והלוואה למימון לימודים ב

אך  , הבנק רוצה למקסם את רווחיו מהריבית השנתית 
האחוזים הינם (נתון תחת הגבלות המדיניות הבאות 

 ):ביחס לסכומי ההלוואות ולא למספרן
 .מיליון שקל בשנה 250לבנק מותר להלוות עד ◦

מסך  55%משכנתאות ראשונות צריכות להיות לפחות ◦
 .מסך מכלל ההלוואות 25%המשכנתאות ולפחות 

 .מכלל ההלוואות 25%משכנתאות שניות יכולות להיות עד ◦

 .15%-הריבית הממוצעת אינה יכולה לעלות מעל ל◦
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 פתרון

מהם המשתנים שלנו? 
 .אחוז הלוואות משכנתא ראשונה  
 .אחוז הלוואות משכנתא שניה  
 .אחוז הלוואות לשיפוץ  
 .אחוז הלוואות ללימודים  

 
מהי פונציית המטרה? 

   

1x−

2x−

3x−

4x−

)1.02.02.014.0250( maximize 4321 xxxx ⋅+⋅+⋅+⋅
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, ריבית 14%-משכנתא ראשונה ב
 ,ריבית 20%-ב שניהמשכנתא 

 ,ריבית 20%-הלוואה לשיפוץ הבית ב
 . ריבית 10%-הלוואה למימון לימודים ב



 פתרון
 )המשך(

מהם האילוצים? 

( ) 055.045.0       55.0 21211 ≥⋅−⋅⇒+≥ xxxxx

25.02 ≤x25.01 ≥x

15.01.02.02.014.0 4321 ≤⋅+⋅+⋅+⋅ xxxx

14321 =+++ xxxx 0,,, 4321 ≥xxxx
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 .מיליון שקל בשנה 250לבנק מותר להלוות עד 
מסך   55%משכנתאות ראשונות צריכות להיות לפחות 

 .מסך מכלל ההלוואות 25%המשכנתאות ולפחות 
מכלל ההלוואות 25%השניות יכולות להיות עד המשכנתאות 

 .15%-הריבית הממוצעת אינה יכולה לעלות מעל ל



 סיכום הפתרון

קיבלנו את התוכנית הבאה: 
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Problem A: Election campaign 
 You are a politician aiming to win local elections 

while sticking to your principles 
 Your district has  
◦ 100K registered voters in urban areas 
◦ 200K in suburban areas 
◦ 50K in rural areas 

 You want to win at least half the votes in each 
 Your primary issues are building more roads, 

gun control, farm subsidies, and a gasoline tax 
to improve public transport 
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Problem A: Election campaign 
 By spending $1K on advertizing you 

win/lose this many thousand votes: 
 
 
 
 

 What is the cheapest strategy  to reach 
the goal? 
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Urban Suburban Rural 

Roads -2 5 3 

Gun control 8 2 -5 

Farm subsidies 0 0 10 

Gasoline tax 10 0 -2 



Variables 
 X1 : no of $K spent on advertising building 

roads 
 X2 : no of $K spent on gun control 
 X3 : no of $K spent on farm subsidies 
 X4 : no of $K spent on gasoline tax 

 

15 



Win enough voters 
on each population 
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1 2 3 42 8x 0 10 50x xx +− + + ≥

1 2 3 40 12 0 05 0xx x x++ + ≥

U S R 

Pop size (K) 100 200 50 

Roads -2 5 3 

Gun control 8 2 -5 

Farm subsidies 0 0 10 

Gasoline tax 10 0 -2 

1 2 3 45 103 2 25x x xx+ −− ≥

Minimize the cost: 

1 2 3 4x x xx++ +
Additional constraints 

1 2 3 40, 0, 0, 0x x xx≥ ≥ ≥ ≥



The complete LP formulation 
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1 2 3 42 8x 0 10 50x xx +− + + ≥

1 2 3 40 12 0 05 0xx x x++ + ≥

1 2 3 45 103 2 25x x xx+ −− ≥

1 2 3 4min x x x x++ +

S.t. 

1 2 3 40, 0, 0, 0x x xx≥ ≥ ≥ ≥



 עוד שימושים
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 זרימה ותכנות לינארי - #2שאלה 

19 CLRS Fig 26.1 

 עם   גרף מכוון  –נתונה רשת זרימה
 .  c(e)>0קיבול  eלכל קשת . tיעד , s מקור 

 
 
 
0ערך : פונקצית זרימה≤f(e)≤c(e)  לכל קשתe 

סכום הזרימה פנימה    s,tכך שלכל צומת למעט 
 סכום הזרימה החוצה  = 

מקסימליתזרימה :מחפשים 
   s-נטו החוצה מ

( , )G V E=





 תוכנית לינארית –זרימה 
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 )המשך(תוכנית לינארית  –זרימה 
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 )עוד המשך(תוכנית לינארית  –זרימה 
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 )הסוף(תוכנית לינארית   –זרימה 
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   מינימליזרימה במחיר  #3שאלה  
)Min cost flow( 

 בתוספת מחיר  –אותם נתונים puv   ליחידת
  (u,v) זרימה על כל קשת

 שמחירה הכולל  מקסימליתמחפשים זרימה
 מינימלי

נחשב את ערך הזרימה המקס ,T   
 לינאריתנכתוב תוכנית: 
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( , )
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uv uvu v E
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 בים ותכנות לינארי"מק - #4שאלה 
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 פתרון
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אלגבסיום  :תזכורת   Bellman –Ford , לכל
 dv≤ du +w(u,v) :מתקיים(u,v) קשת 

 לכל קדקודv   נגדיר משתנה dv 

max
. . ( , ) ( , )

0

t

v u

x

d
s t d d w u v u v E

d
≤ + ∀ ∈

=



 דוגמא



1 
1 

1 3 

4 
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  !זהירות
LP:  פונקצית מטרה , לינארייםאילוצים

 ממשייםערכי פתרון , לינארית
 לינאריתפונקצית מטרה , לינארייםאילוצים ,

 )Integer LP )ILP: שלמיםערכי פתרון 
ספוילר: 
◦LP : פולינומיאליתבעיה 
◦ILP : פולינומיאליתלא ככל הנראה )NP-קשה( 

 לא להתבלבל בין  LP ל-ILP!! 
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 דנציג' ורג'ג –קצת היסטוריה 

מספר בעיות נוסחו בצורת תוכניות   40-וה 30-בשנות ה
אך אף אחד לא הכליל את זה לבעיה כללית , לינאריות

 .אחת
כחלק מפרוייקט , 1947-בSCOOP   של חייל האוויר

, הציג את הרעיון של תכנות לינארי Danzig, האמריקני
 .לפתרון הבעיה הסימפלקסואת אלגוריתם 

 
Programming” "תכנון –40-בשנות ה    

 ולא תכנות 
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 אלגוריתם סימפלקס

אלגוריתם Simplex  מקבל בעיות תכנות לינארי
או מודיע (ומוצא פתרון אופטימלי עבורן 

 )אינה פיזיבילית/ שהבעיה אינה חסומה 
  זמן הריצה של האלגוריתם אקספוננציאלי

 .במקרה הגרוע ביותר
 זמן  ) על נתונים אמיתיים(במקרה האופייני

ולכן זהו אלגוריתם נפוץ , הריצה טוב מאוד
 .לבעיה
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 הסגר על ברלין –קצת היסטוריה 

גרמניה , לאחר מלחמת העולם השניה
שהייתה , ברלין. חולקה לארבעה חלקים

 .חולקה גם היא, בתוך החלק הסובייטי
הסובייטים  , עם התפתחות המלחמה הקרה

 .החליטו לערוך מצור על ברלין
לצורך העברת אספקה לתושבי העיר ,

 .האמריקנים יזמו רכבת אווירית
אך בזמן , המשבר נמשך פחות משנה וחצי

 !טיסות לברלין 276,926הזה התבצעו 

31 



 הסגר על ברלין ותכנות לינארי
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 LPצורה סטנדרטית של בעיית 

  צורהכל בעיית תכנות לינארי ניתן להמיר ל :טענה
 .סטנדרטית

∑
=

n

j
jj xc

1
   maximize

mibxa i

n

j
jij ,...,2,1for         

1
=≤∑

=

nixi ,...,2,1for            0 =≥
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 :  המרה לצורה סטנדרטית
 פונקציית מטרה

פונקציית המטרה היא מינימום: בעיה. 
פתרון: 

∑∑
==

⇒
n

j
jj

n

j
jj xdxc

11
   maximize   minimize

njcd jj ,...,2,1for    =−=
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 :המרה לצורה סטנדרטית 
 משתנים 

למשתנה     יכול להיות ערך שלילי: בעיה. 
פתרון: 

 
 
 
לדוגמא: 

x

0'','
'''

≥
−=

xx
xxx

84''2'2
84)'''(2

842

≤+++−
≤++−−

≤++−

zyxx
zyxx

zyx
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 :המרה לצורה סטנדרטית
 שוויונים

המערכת מכילה שוויון: בעיה. 
 
 
נחליף את השוויון בשני אי שוויונים: פתרון. 

bxa
n

j
jj =∑

=1
 

bxa
n

j
jj ≥∑

=1
 bxa

n

j
jj ≤∑

=1
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 :המרה לצורה סטנדרטית
 שוויונים-אי

כיוון לא נכון של אי שוויון: בעיה  . 
 
 
פתרון: 

bxa
n

j
jj ≥∑

=1
 

bxa
n

j
jj ≤∑

=1
 

niaa jj ,...,2,1for    =−=

bb −=
37 



 המרה לצורה סטנדרטית: דוגמא

)1( 

)2( 

)3( 

)4( 

)5( 
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 סיכום –המרה לצורה סטנדרטית 
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Slack Form 
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 )slack  )1 מעבר מצורה סטנדרטית לצורת 

∑
=

n

j
jj xc

1
   maximize

i

n

j
jij bxa ≤∑

=1
 

0≥ix

∑
=

+ =
n

j
jijiin xabx

1
 -

 גם לכל  
המשתנים  

 .החדשים

 האילוץ  
 .i-ה
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 התחלתית slackהמרה לצורת : דוגמא
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  slackמעבר מצורה סטנדרטית לצורת 
 )2(סופית 

∑
=

+
n

j
jj xc

1
   vmaximize

0,...,

 -

1

1

≥

=

+

=
+ ∑

mn

n

j
jijiin

xx

xabx
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  : Slack Formסיכום 



∑ ∈
+

Nj jj xcvmax 

  - 
Nj
∑
∈

= jijik xabx

nm

 .משתנה בסיסי .משתנים לא בסיסיים
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 שקולות slackישנן הרבה צורות 

פונקציית  
 .המטרה

45 



 slackהפתרון המתאים לצורת 

 לכל צורתslack   באופן הבאנתאים פתרון: 
ואז , 0כל המשתנים הלא בסיסיים יקבלו ערך ◦

 . האילוצים יקבעו את הערכים של המשתנים הבסיסיים

מהו הערך של הפתרון? 
מתי הפתרון אפשרי? 

 .הקבוע בפונקציית המטרה

כאשר הקבועים בכל 
 46 .שליליים-האילוצים הינם אי



 Pivot -פיבוט 

 פיבוטצעד של אלגוריתם סימפלקס נקרא. 
  כל מה שעושים בצעד כזה הוא לעבור בין שתי

 .שקולות slackצורות 
אלגוריתם סימפלקס בקצרה: 
 .שהפתרון המתאים לה אפשרי slackמצא צורת ◦
אחרת  slackעבור לצורת , כל עוד לא הגענו לפתרון◦

שהערך של הפתרון המתאים לה גדול או שווה לערך  
 .של הפתרון הנוכחי

47 



 ביצוע צעד פיבוט

צריך לבחור את זוג המשתנים שמחליפים ביניהם. 
בוחרים משתנה לא בסיסי עם מקדם חיובי בפונקציית  ◦

 .המטרה
בוחרים אילוץ שמביא למינימום את היחס בין הקבוע ◦

 .שבאילוץ לבין מינוס המקדם של המשתנה הלא בסיסי 

18)2/1/(9 =

4.8)2/5/(21 =

5.14/6 =
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 )המשך(ביצוע צעד פיבוט 

אנו רוצים להחליף את      עם 
 
 
  נשתמש במשוואה הזו על מנת להחליף בין

 .המשתנים בפונקציית המטרה ובשאר האילוצים

3x5.x

4/
22

36 6
5

2
3 






 +−−=

xxxx
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 )עוד המשך(ביצוע צעד פיבוט 

  כיוון שלקחנו את המשוואה עם היחס הקטן
 .כל הקבועים ישארו אי שליליים, ביותר
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 דרך אחרת להסתכל על הצעד

כיוון  , 1.5-רצינו להעלות את הערך של      העלינו אותו ב
 שערך גדול יותר היה מפר את האילוץ  

0.75 = 1.5/2 -הפתרון גדל ב. 
בעצם עברנו לצורת ה-slack שמתאימה לפתרון החדש .

 בפתרון החדש

3.x
0. 5 ≥x

5.1   0. 35 == xx
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 :אחרי הצעד :לפני הצעד



 עוד שאלה

דנציג לבין מאט  ' ורג'מה הקשר בין ג. שאלה
 ?דיימון

בסרט  .פתרוןgood will hunting  בכיכובו של
יש אירוע ) שגם נכתב על ידיו(מאט דיימון 

 ).ההסבר המלא בשיעור(שמבוסס על דנציג 
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 הגדרה פורמלית –פיבוט 



53 
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 פתרונות אפשריים
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 ערך הפתרון החדש
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 ?מתי האלגוריתם מסתיים

  מתי נפסיק לבצע צעדי פיבוט ונעצור את
 ?האלגוריתם

כאשר כל המקדמים בפונקציית המטרה שליליים או ◦
 .ולכן לא ניתן לבצע צעד שיגדיל את ערך הפתרון, 0
 
 
 
 
 
 אופטימליהפתרון  –בתנאי העצירה :עוד לא הראינו◦
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 שאלה
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 ?האם האלגוריתם יכול להתקע



מתקדם  ' ייתכן שנכנס ללולאה בה האלג, לכן
 .במעגל בין מספר פתרונות בעלי אותו הערך
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 )המשך(? האם האלגוריתם יכול להתקע

אם בכל צעד נבחר את המשתנה הלא : טענה
, בסיסי בעל האינדקס הנמוך ביותר שניתן

 .לא יחזור על אותו פתרון פעמיים' האלג
בכל צעד נבחר את המשתנה הראשון  , כלומר◦

 .בפונקציית המטרה שהמקדם שלו חיובי

 
לא נוכיח את הטענה. 
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 סיכום האלגוריתם

אלגוריתם סימפלקס: 
המתאימה לפתרון  slackמתחיל במציאת צורת ◦

 .אפשרי
כל . מבצע סדרת צעדי פיבוט המשנים את הפתרון◦

צעד מוביל לפתרון שערכו גדול או שווה לערך  
 .הפתרון הקודם

ניתן לבצע את האלגוריתם כך שלא יחזור על פתרון  ◦
 .שכבר היינו בו
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 פיבוט –זמן ריצה 
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 ?כמה צעדי פיבוט האלגוריתם יבצע



 מספר הדרכים לבחור את
 קבוצת המשתנים הבסיסיים 

 .slack-של צורת ה
64 



 סימפלקס –זמן ריצה 

זמן ריצה: 
 :פיבוטסיבוכיות צעד ◦
 מבצע הינו  ' מספר הצעדים שהאלג◦
 :   כ"סה◦

 

65 

הצעדים  האם יש מקרים בהם מספר . עליוןחסם זהו 
 ?מעריכי

 -התשובה תלויה בכלל בחירת המשתנה הנכנס לבסיס 
  .כלל הפיבוט

 לכללים רבים הראו זמן מעריכי



   LPהסיבוכיות של בעיית  

 שיטת הסימפלקס לפתרון בעייתLP 
 מעריכית עבור כללי פיבוט  רבים◦
 לא הוכחה כפולינומיאלית לשום כלל◦
 יעילה מאוד באופן מעשי◦

  האם קיים אלגוריתם פולינומיאלי כלשהו
 )?שלמה-NPהיא  LPהאם : כלומר(   ?LPלבעיית 

 הספוטניק של "עד  -בעייה פתוחה מרכזית
1979" 
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 עוד קצת היסטוריה

שיטת האליפסואיד: 
 Leonid Khachiyan על ידי  1979-התגלתה ב◦
 .אך בפועל מאוד לא יעילה, פולינומיאלית◦

שיטתInterior point  
 Narendra Karmarkarי "ע 1984-הוצעה ב◦
 פולינומיאלית ויעילה◦

עדיין תחום מחקר תוסס 
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נראה בשיעור הבא: 
 .אפשרית התחלתית slackכיצד למצוא צורת ◦
 .כיצד להוכיח את נכונות האלגוריתם◦

70 


	תכנות לינארי
	מה עושים היום?
	בעיית תכנות לינארי – נתונים
	פתרונות אפשריים
	פתרון אופטימלי
	שלוש תוצאות אפשריות לבעיה
	Example in 2D
	Example in 3D
	שאלה #1 – הלוואות בבנק
	פתרון
	פתרון�(המשך)
	סיכום הפתרון
	Problem A: Election campaign
	Problem A: Election campaign
	Variables
	Win enough voters on each population
	The complete LP formulation
	עוד שימושים
	שאלה #2 - זרימה ותכנות לינארי
	זרימה – תוכנית לינארית
	זרימה – תוכנית לינארית (המשך)
	זרימה – תוכנית לינארית (עוד המשך)
	זרימה – תוכנית לינארית  (הסוף)
	 שאלה #3 זרימה במחיר מינימלי �(Min cost flow)
	שאלה #4 - מק"בים ותכנות לינארי
	פתרון
	דוגמא
	זהירות! 
	קצת היסטוריה – ג'ורג' דנציג
	אלגוריתם סימפלקס
	קצת היסטוריה – הסגר על ברלין
	הסגר על ברלין ותכנות לינארי
	צורה סטנדרטית של בעיית LP
	המרה לצורה סטנדרטית: �פונקציית מטרה
	המרה לצורה סטנדרטית :� משתנים
	המרה לצורה סטנדרטית:�שוויונים
	המרה לצורה סטנדרטית:�אי-שוויונים
	דוגמא: המרה לצורה סטנדרטית
	המרה לצורה סטנדרטית – סיכום
	Slack Form
	 מעבר מצורה סטנדרטית לצורת slack  (1)
	דוגמא: המרה לצורת slack התחלתית
	 מעבר מצורה סטנדרטית לצורתslack  סופית (2)
	סיכום Slack Form : 
	ישנן הרבה צורות slack שקולות
	הפתרון המתאים לצורת slack
	פיבוט - Pivot
	ביצוע צעד פיבוט
	ביצוע צעד פיבוט (המשך)
	ביצוע צעד פיבוט (עוד המשך)
	דרך אחרת להסתכל על הצעד
	עוד שאלה
	פיבוט – הגדרה פורמלית
	 
	 
	פתרונות אפשריים
	ערך הפתרון החדש
	מתי האלגוריתם מסתיים?
	שאלה
	האם האלגוריתם יכול להתקע?
	האם האלגוריתם יכול להתקע? (המשך)
	סיכום האלגוריתם
	זמן ריצה – פיבוט
	כמה צעדי פיבוט האלגוריתם יבצע?
	זמן ריצה – סימפלקס
	הסיבוכיות של בעיית  LP 
	The New York Times, November 7, 1979
	Slide Number 68
	עוד קצת היסטוריה
	עדיין לא סיימנו עם סימפלקס...

