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?מה עושים היום

היום נלמד על:

.סימפלקס' עוד על תכנות לינארי ועל אלג◦

. דואליות◦
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Slack Form



 j jj xcv maximize

  - 
j

 jijik xabx

nm

.משתנה בסיסי.משתנים לא בסיסיים
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Slackמעבר בין צורות : תזכורת

מחליפים בין
משתנה בסיסי  

ומשתנה לא 
.בסיסי

פונקציית  
.המטרה
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ערך פונקצית המטרה  , עבור כל פתרון אפשרי

: למשל. של הבעיה SLACKיהיה זהה בכל צורת 

0ערך 

4ערך 



הצגות : שונותSLACKצורות : לסיכום
שקולות לאותה הבעיה בדיוק

אותה הגברת בשינוי אדרת!

  ערכי משתנים המקיימים את
האילוצים בהצגה אחת יקיימו אותם  

בשניה

 כל הצבה למשתנים תיתן ערך פתרון
זהה בשתי ההצגות



slackהפתרון המתאים לצורת : תזכורת

 לכל צורתslackנתאים פתרון באופן הבא:

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  
.שליליים-האילוצים הינם אי
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פיבוט: תזכורת

 פיבוטנקרא סימפלקסצעד של אלגוריתם.

 כל מה שעושים בצעד כזה הוא לעבור בין שתי
כך שהערך של הפתרון  , שקולותslackצורות 

.המתאים אינו יכול לרדת

 על פיבוטבשיעור הקודם ראינו שאם נבצע צעד
צורת , המתאימה לפתרון אפשריslackצורת 

הפיבוטהחדשה שתתקבל אחרי צעד -slackה
. תתאים גם היא לפתרון אפשרי
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(המשך)פיבוט : תזכורת

צריך לבחור את זוג המשתנים שמחליפים ביניהם.

בפונקצייתבוחרים משתנה לא בסיסי עם מקדם חיובי ◦
.המטרה

בוחרים אילוץ שמביא למינימום את היחס בין הקבוע ◦
.שבאילוץ לבין מינוס המקדם של המשתנה הלא בסיסי 

.רק משתנים עם מקדמים שליליים מובאים בחשבון◦

18)2/1/(9 

4.8)2/5/(21 

5.14/6 
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שאלה לחימום

הסבירו מה קורה בצעד הבא של אלג:שאלה  '
:הבאהslack-סימפלקס על צורת ה

האלגוריתם יחזיר שהבעיה אינה  :תשובה
.חסומה
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עדיין לא הסברנו לגבי סימפלקס

 בשיעור  סימפלקסנושאים שלא הסברנו לגבי
:הקודם

.אפשרית התחלתיתslackכיצד למצוא צורת ◦

עוצר בה שסימפלקסslack-שצורת הכיצד להוכיח ◦
.מתאימה לפתרון האופטימלי
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פתרון התחלתי שאינו אפשרי: דוגמא



.התחלתיתslackצורת 
מתאימה לפתרון שאינו 

.אפשרי
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שאלה

 איזו תכונה של הצורה הסטנדרטית קובעת האם
?ההתחלתית הינה אפשרית או לאslack-צורת ה

צורת ה-slack ההתחלתית אפשרית אם ורק אם
.כל הקבועים בצורה הסטנדרטית אי שליליים

מתאימה לפתרון לא אפשרי אם ורק  slackצורת : ולכן◦
.אם אחד הקבועים באילוצים שלה שלילי
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בעיית עזר

נתונה לנו בעיה בצורה סטנדרטית.
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?למה בעיית העזר מעניינת
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. 0≥ המטרה ' ערך פP'-לכל פתרון אפשרי ל•

פתרוןאם • ( ҧ𝑥0, ҧ𝑥1, … ҧ𝑥𝑛)ל-P’ אזי 0בערךҧ𝑥0 = 0
,ҧ𝑥1והוקטור  … ҧ𝑥𝑛הוא פתרון אפשרי ל-P  .

,ҧ𝑥1אם • … ҧ𝑥𝑛הוא פתרון אפשרי ל-P אזי

(0, ҧ𝑥1, … ҧ𝑥𝑛)הוא פתרון אפשרי ל-P’ ולכן גם 0בערך

.’P-לאופטימלי 



#1בעיית עזר : דוגמא

 בעיה מקורית
ההתחלתית  slack-צורת ה

אינה מתאימה לפתרון 
.אפשרי
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#2בעיית עזר : דוגמא

בעיה מקורית
ההתחלתית  slack-צורת ה

אינה מתאימה לפתרון 
.אפשרי

בעיית עזר
לא קיים פתרון אפשרי 

ולכן אין פתרון, שערכו אפס
.אפשרי לבעיה המקורית
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מציאת פתרון אפשרי התחלתי



18

כדי לפתור את בעיית העזר צריך למצוא גם  

.  חזרנו לאותה בעיה–לה פתרון התחלתי 



(עוד פעם)#1בעיית עזר : דוגמא

 בעיה מקורית
ההתחלתית  slack-צורת ה

אינה מתאימה לפתרון 
.אפשרי

בעיית עזר
ההתחלתית  slack-צורת ה

אינה מתאימה לפתרון 
.אפשרי
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מציאת פתרון אפשרי לבעיית העזר
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הסבר: פתרון אפשרי לבעיית העזר
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(2)הסבר : לבעיית העזראפשרי פתרון 
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סיכום: מציאת פתרון אפשרי התחלתי

אם צורת ה-slackסיימנו, ההתחלתית אפשרית.

נבנה את בעיית העזר ונפתור אותה  , אחרת
(.באמצעות הרצת סימפלקס, למשל)

אם ערך הפתרון האופטימלי לבעיית העזר קטן  ◦
.נודיע שאין פתרון אפשרי לבעיה המקורית, מאפס

נשתמש בפתרון שהתקבל בתור פתרון אפשרי  , אחרת◦
.התחלתי לבעיה המקורית
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עוד כמה פרטים
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 עבור בעיית העזר0נניח שמצאנו פתרון שערכו ,
כיצד נמצא  . ולכן פתרון אפשרי לבעיה המקורית

?המתאימה לפתרון האפשרי הזה SLACKצורת 

 נמחק את כל המופעים שלX0מצורת ה-SLACK 
ערכי שאר המשתנים , 0כיון שערכו . שהתקבלה

מהווים פתרון אפשרי

אם יש . נחזיר את פונקצית המטרה המקורית
נחליף אותם כרגיל  –בה משתנים בסיסיים 

באמצעות האילוץ המתאים להם



ההתחלתיתslack-סידור צורת ה: דוגמא

פונקציית המטרה
.של הבעיה המקורית
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#1תכנות לינארי והמלחמה הקרה 

Leonid Kantorovich .  מתמטיקאי וכלכלן
אזרח ברית המועצות היחיד (.1912-1986)רוסי 

.  שזכה בפרס נובל לכלכלה

(.1939-ב)כנראה הראשון שניסח תוכנית לינארית ◦

נכתב, בהקדמה למאמר שבו ניסח את הבעיה◦

“I want to emphasize again that the greater 
part of the problems of which I shall speak, 
relating to the organization and planning of 
production, are connected specifically with 
the Soviet system of economy and in the 
majority of cases do not arise in the economy 
of a capitalist society.” 26



#2תכנות לינארי והמלחמה הקרה 
 הפולינומיאלי' האלג)האליפסואידכאשר התגלה

:לקח הרבה זמן עד שהוא הגיע למערב, (LP-להראשון 
תקציר של המאמר התפרסם בעיתון מתמטי רוסי.

 עותק דהוי של המאמר נשלח בדואר מהאקדמיה הפולנית
הביא את העותק לכנס מתמטיקאים  ' הפרופ. לפרופסור גרמני

. ושאל אם מישהו שמע על זה משהו

חשבו  . בכנס היה משתתף שידע רוסית והקריא את הכתוב
וערכו  , שהדף ללא ההוכחות הוא עוד מקרה של פתרון שגוי

.התערבויות לגבי הנכונות שלו

כאשר הוא שהה  . מתמטיקאי אמריקאי לקח את הדף
כי לתרגם אותו לאנגלית ושלח 'הוא ביקש מחבר צ, באמסטרדם

.עדיין ללא שום תוצאה. אותו למספר חברים

 הגיע לביקור  לובאשלזלורק כאשר המתמטיקאי ההונגרי
והתחילה ההיסטריה  , הוא הוכיח את הטענות במאמר, ב"בארה
.סביבו
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הבעיה הדואלית




n

j

jj xc
1

   maximize

mibxa i

n

j

jij ,...,2,1for         
1




njx j ,...,2,1for            0 




m

i

ii yb
1

   minimize

njcya j

m

i

iij ,...,2,1for         
1




miyi ,...,2,1for            0 
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דוגמא

מה השתנה?

.האי שוויונים התהפכו. המקסימום הפך למינימום◦

החלפנו בין המקדמים של פונקציית המטרה לבין ◦
.הקבועים של האילוצים

.למטריצת המקדמיםtransposeביצענו ◦
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תרגיל בדואליות
הדואליתשל הבעיה נחשב את הדואלית :תרגיל




m

i

ii yb
1

min   

njcya j

m

i

iij ,...,1    
1




miyi ,...,1     0 
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(D) 



m
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miyi ,...,1     0 

(A)
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njz j ,...,1    0 

(P) 
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j
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nizi ,...,1     0 

dual(A)



(2)בדואליות תרגיל 
והסבירו  , מצאו תוכנית לינארית לבעיה הבאה:תרגיל

נתון גרף  : מהי הבעיה המתאימה לתוכנית הדואלית לה
לא מכוון                    

רוצים לתת משקל אי שלילי לכל קשת בגרף כך  ◦
.  שסכום משקלי הקשתות יהיה מקסימלי

.  השמת המשקלים חייבת לקיים את האילוץ הבא◦
סכום משקלי הקשתות הסמוכות , לכל קודקוד בגרף

.  1אליו הינו לכל היותר 

),(. EVG 

1

0

00

0

1

0

0

1 0

2/1

0 2/1

2/1

2/1
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התוכנית הפרימאלית






E

i

ix
1

   maximize

Vjx
ev

e

j

,...,2,1for        1 


Eixi ,...,2,1for            0 

סכום על כל  
הקשתות 

אשר מכילות
.את הקודקוד

32



התוכנית הדואלית




E

i

ix
1

   maximize

Vjx
ev

e

j

,...,2,1for        1 


Eixi ,...,2,1for            0 




V

j

jy
1

   minimize

Eiy
iev

v ,...,2,1for        1 


Vjy j ,...,2,1for            0 
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הבעיה הדואלית

מה הבעיה שהתוכנית הדואלית פותרת?

כך שסכום  , רוצים לתת משקל אי שלילי לכל קודקוד◦
.משקלי כל הקודקודים מינימאלי

סכום משקלי הקודקודים שהיא , עבור כל קשת◦
.  1נוגעת בהם נדרש להיות לפחות 




V

j

jy
1

   minimize

Eiy
iev

v ,...,2,1for        1 


Vjy j ,...,2,1for            0 
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(ILP-עברנו ל! )זוהי בעיה קשה

תכנות בשלמים

  איזו בעיה התוכנית הייתה פותרת אם היינו
?ערכי המשתנים יהיו שלמיםדורשים ש

.0/1כל משתנה יקבל ערך , אופטימליבפתרון ◦

מציאת קבוצת קודקודים  –Vertex Coverבעיית ◦
קטנה ככל האפשר כך שכל קשת נוגעת בלפחות 

.קודקוד אחד מהקבוצה

Vjy j ,...,2,1for            0 

Eiy
iev

v ,...,2,1for        1 





V

j

jy
1

   minimize
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 0 and integer          for  1,2,...,jy j V 



מסקנה



1

0

0

1 0
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?מה מעניין בדואליות
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יותר פרטים: משפט הדואליות החלש
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הוכחה: משפט הדואליות החלש
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מסקנות
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(2)מסקנות 
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(3)מסקנות 
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(4)מסקנות 
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(4)מסקנות 
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משפט הדואליות החזק
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למשפט  "הוכחה"
הדואליות החזק  

 הראינו𝑂𝑃𝑇𝑃 ≤ 𝑂𝑃𝑇𝐷
 הראינוDual(D)=P

 לכן𝑂𝑃𝑇𝐷 ≤ 𝑂𝑃𝑇𝑃וקיבלנו שוויון!

מה לא נכון?

כשעברנו מ-D לדואלית שלהAהפכנו סימנים:

𝑂𝑃𝑇𝐷 = −𝑂𝑃𝑇𝐴,𝑂𝑃𝑇𝑑𝑢𝑎𝑙 𝐴 = − 𝑂𝑃𝑇𝑃

OPTA ≤ 𝑂𝑃𝑇𝑑𝑢𝑎𝑙 𝐴

𝑂𝑃𝑇𝐷 = −𝑂𝑃𝑇𝐴 ≥ −𝑂𝑃𝑇𝑑𝑢𝑎𝑙 𝐴 = 𝑂𝑃𝑇𝑃
נצטרך לעבוד קצת יותר..
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דוגמא: משפט הדואליות החזק

דואליפרימאלי
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פרימאלי

1 2 2x x 

1 2 1x x 

1 2 0x x 

אוסף הנקודות  

הנותנות פתרון  

אופטימלי



דואלי

1 22 4 2y y 



מסקנות ממשפט הדואליות החזק
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עוד קשר בין התוכנית הפרימלית לדואלית

נניח שצורת ה. נתונה תוכנית לינארית-slack
המתאימה לפתרון האופטימלי של התוכנית  

הינה

נראה שפתרון אופטימלי לבעיה הדואלית יהיה
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השארנו את ההוכחה המסובכת לסוף
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התמתחות קלה לפני שמתחילים
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הגדרות להוכחה

נסמן את צורת ה-slackההתחלתית בתור

נסמן את צורת ה-slackהחזיר בתור' שהאלג
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אסטרטגיית ההוכחה

       נוכיח שהערך של הפתרון שמתאים לצורת
עוצר בה שווה לערך הפתרון  ' שהאלגslack-ה

:י"הדואלי המוגדר ע

  ממשפט הדואליות החלש נובע שאם לפתרון
שניהם , פרימאלי ולפתרון דואלי יש אותו ערך

.אופטימליים

.זה יוכיח את שלוש הטענות שלנו◦
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(1)הוכחה 
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סופיתהתחלתית



(2)הוכחה 
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(3)הוכחה 



נובע מהשקף
.הקודם

הראינו שני 
.שקפים  אחורה
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תוצאות ראשונות



59



תוצאות ראשונות
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בדרך לפתרון אפשרי
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פתרון אפשרי
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?מי גילה את הדואליות
בא דנציג הצעיר לפרינסטון אל 1947-בJohn von 

Neumann הגדול והציג לו לראשונה את עבודתו

וון נוימן פרש לפניו במשך שעה וחצי השערה  , כתגובה
על בסיס עבודתו  , שפיתח על המקום על תורת הדואליות

בתורת המשחקים

כתב מאמר שהוכיח את , דנציג ההמום חזר למשרדו
אך לא פירסם אותו-הדואליות 

Alan Tuckerו-David Gale פרסמו הוכחה פורמלית
1951-ראשונה לדואליות ב

  כיום נהוג לייחס את התורה לוון נוימן ואת ההוכחה
לטאקר וגייל
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...סקר הוראה... ולסיום
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