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Eloαγωγn στo
Γραμμlκ6 Π ρoγραμματrcμ6

1.1 Πρoβληματlκ{ Toυ γ.Tr.

o γραμμικ6ζ πρoγραμματιoμ6q (αγγλ. linear progτamming, γαλλ. prοgram-

mation 1in6aire) απoτελεi αναμφiβολα τo δημoφιλ6oτερo μovτ6λo oτo xιbρo τηg

επιχειρησιακηq 6ρευνα9 αλλd και ηζ διoικητικηg επιoτημηg (management

science) γενικ6τερα. Η μεγdλη επιτυ7iα πoυ εi1αν οι εφαρμoγ6ξ του σε πρoβλη-

ματα λfψηg απoφdoεων των ιδιωτικcbν και δημ6oιων επι1ειρr]oεων και oργανι-
oμιbν απoδiδεται, απ6 τη μια πλευρd oτα επιτε6γματα τηg 6ρευνα9 μαθηματικιbν
και oικoνoμoλ6γων oε θεωρητικ6 επiπεδo και απ6 την dλλη πλευρ6 στην επαvα-
οτατικη αν6πτυξη τηq πληρoφoρ1Φζ επιoτημηg και τεγvoλoγiαg. Kυριαρ1εi oη-

μερα η αντtληψη 6τι, τρειq οτι-c τdooεριq εφαρμoγ6q μoντ6λων επιχειρησιακηq 6-

ρευναζ σε πραγματικ& πρoβληματα διοiκr1oηg παραπ6μπoυν στo γραμμικ6 προ-

γραμματισμ6 (γ.π.).

o γ.π. χρησιμoπoιετται απ6 τoυ-c επιχειρηo'ιακorig ερευνητ69 η τoυg αναλυτ69

πρoβλημ&των απ6φαοηg για την προο6γγιοη προβλημιiτων Ιcατανoμηg περιο-

ριομ€νων π6ρων η μ6οων οε εναλλακτικ6q και ανταγωνιστικfg μεταξιi τoυg
δραοτ11ρι6τητε9 κατι1τον καλιiτερο δυνατ6 τp6πo. Πρ6κειται για τo γνωοτ6
πρ6β\μα κατανoμl]g τηg"πiταg'' (resource allocation problem). Πρoβλ{ματα α-

π6φαoηq αυτηg τηq μoρφηζ εiναι, για παρdδειγμα, η κατανoμη εργατικo6 δυναμι-
κοli, τε1νoλoγικoιi εξoπλιομoδ και πριbτων υλιbν oε δι&φoρεg παραγωγικ69 δια-
δικαο[εg, η κατανομη κεφαλαioυ οε διiιφoρα επενδυτικd' προγρ&μματα, η αv&Θε-
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ση σε περιοριoμει'ο ;.'ι1:ιl;ι}.o διαφ6ρων υπηρεoιcbν, η κατανoμιi καλλιεργηοι-

μηζ γηζ oε διαoομ'ε: c]'.',]ι]:ικε: δραoτηρι6τητε9, κ.λπ. To επιδιωκ6μενo απoτ6λε-
oμα αυτιbν τω\' α;ΟCαG;ι:lι' (κριτηρια απ6φαoηq) μπoρεi να αφoρd η μεγιστo-
πoiηoη τoυ oυl'oi-ικoιl ι\ε!aι]oυζ απ6 πωληoειq, την ελαxιοτoποiηση τoυ oυνoλι-
κοf κ6οτoυΞ ταμ_lα_,'1,1'i1-,:. τη μεγιστoποiηοη τηq απαο16ληoηζ, την ελα1ιoτo-
πoiηoη τω\' αρ\'ητικιιι' ε;ιπτcilοεων στo περιβ0λλov, κ.λπ.

Στο βιβλio αυτο. ειδικοτερα στo κεφdλαιo 2 και τo δεriτερo μ6ρoζ, o αvαγνctloτηq

θα d1ει τηr' ευκαιρiα r'α ε).θει oε επαφη με πληθog καταoταoεοlv απ6φαoηq απ6

διdφoρoυ-c 16ρoυ= του μαι'ατζμεντ 6πoυ πρooφ6ρεται η πρoσαρμoγη μoντ6λων
Ι.It.

1.2 MαΘημαπKoi φ!σμoi

Στη μαΘηματικη γλιbooα, o γ.π. εtvαι 6να μαΘηματικ6 μor'τεi.ο oτo oπoiο εlτLχεL-

ρεtται η βελτιoτoπoiηoη (μεγιοτοπoiηoη η ελα1ιοτoπoiηoη ) μιαζ η περιciooτ6-

ρωv γραμμικrilν oυναρτηοεων (κριτηρια βελτιoτοπoiηoη: ) α'1'ιiloτωv πραγματι-
κιbv μεταβλητιilν των oπotων τo πεδio τιμrilν oριoθετεiται εμμεoα απ6 γραμμι-
κorig περιοριoμoriq (ανιooεξιοcboειq) ουναρτηoειq των μεταβi"liτιbν αυτιilν. oι d-

γvωστεζ μεταβλητ6q πρooδιoρtζoυν (μoντελoπoιoriν) το αι'τικεiμενo απ6φαoη9
τoυ πρoβληματoζ και oνoμdζοvται για τo oκoπ6 αυτο μεταβ)'ητ69 απ6φαοηg
(decision variables).

Η θεolρiα τoυ γ.π., μ6xρι τιg αρx6g τηq δεκαετiαg τoυ 70. εξε).i7-οηκε ο)ζ μεΘoδoλo-
γiα βελτιoτoποiηoηq εν6q και μ6νoυ κριτηρioυ απ6φαoη: Lιε τ1l\' ονoμαο(α αντι-
κειμενικη oυνdιρτηoη (οbjectiι'e function).'oμωζ, η πο)'ιl;i'oκ.1τητα των συστη-

μd'των απoφαoη: καΘιb; και oι oυvθηκεg ανταγωνιστιΝιr;''l:ιι: κατcl απ6 τιg o_

ποiεq παiρι'o\'ται oι απoοαoει: καθιoτoliν τηv πρoοθγ,νιση αι:τ1 καθε dλλo παρd,

ρεαλιοτικr1. Γι' αυτο. το κειoαi.αιo 14 εiναι εξ' ολοκληρoυ αι.ιεμ.,ιDuενo oτη θεω-

ρiα τoυ γ.π. με πot-t.απι.a κριτηρια απ6φαοηq (πo)'υκριτrir.iιr]-;'.iI.). Απ6 τηv dλ-
λη πλευρα πα)'ι. αυτη 11 ,'ει'iκευo't1 δει' θα μπoρorioε να υi.ο;ι.ιllθεi 7.c,lρig τα απo-
τελ6oματα πoυ εφεμ-lε ιl κj'αοικο:. ιιοι oκριτηριoζ γ.π. (βi-' κει.α7'α.ια 5- 12). Ag πε-

ριoριoτoriμε 7'oιποι' ;Τσnlc1"u.,o oτoι' κ7.αoικ6 οριoμ6 εr'o_ ^"..αuuικoli πρoγρd,μ-

ματoζ.

Aναλυτικd, θι,α μιοr'oκμ.ι:'-1']ι.l 
_,'1]αu uικo πρ6γραμιμα o L1i:ετα ι ιl] : ε-:1i ;.



ΕιoαYωYn στo Γραμμικ6 Πρovραμματιoμ6

Nα πρoοδιoριoτo6ν oι τιμ6q των μεταβλητcδν (x1, Χ2, '.'' Χ11πoυ βελτιοτoπoιο6ν
(μεγιoτoπoιo6ν η ελαxιoτοπoιotiν) τη γραμμικη αντικειμενικη oυν&ρτηοη (κρι_

τηριo βελτιoτoπoiηoηg) :

g(x): Z: c|χ\* cρr* '.' * Cιχι

υπ6 τoυq γραμμικo6g περιoριομoδc:

alιχt* αι{z* ..' * alιχι Sη : η ' b'

aztχt* αz{z* ..' l azιχι'η: Λ'b,

(1.1)

a^ιχι* α^{z* ..'* a^ιχι' sη: η Ξb.

x' Ξ 0, χz> 0, .'., χι z0

6πoυ τo πρ6oημo εv6q περιoριoμoti εiναι εναλλακτικ&: μικρ6τερo η ioo "3', too

":'' η μεγαλ6τερο η iσo "Σ'και αij' br, c',yιαi:|,2,..., m και j : \,2, .'., {' εiναι

γvωστoi πραγματικoi oυντελεoτ6-c. oι περιoρισμot (1.3) εiναι αυμβατικoi και α-

ποδtδoυν (μoντελoπoιo6ν) τη αυηθη φυoικη oημαoiα των μεταβλητιilν απ6φα-

σηq (η περiπτωση μη θετ1κ6ν μεταβλητ6v απ6φαoηq εξετ&ζεται oτo κεφ&λαιo 6,

$6.s).

Mε τη βοηθεια μητρcbν, 6να γραμμικ6 πρ6γραμμα μπoρεt να γραφεi ουνοπτικ&

ωq ακoλο6Θω9:

Nα βρεθεi τo δι&νυομα x για τo oπoio 61oυμε:

[max]η [min] z: ctx

υπ6 τoυg περιoριoμofζ

Ax<b

x>0

(1.4)

6πoυ Α, η μητρα των συντελεoτιiν (αη) διαoτd,oεων mΧ Ι!καιD, c,x διανtiσματα -

μητρεζ αvτioτoι1ων διαoτd,οεωv m X 1, ιx Ι, ιx l και c' η αν&στροφη μητρα τηq c

(βλ. oμμα 1.1).'Eνα τ6τoιo γ.π. εiναι διαoτ6σεων m X l (δεν υπoλογiζoνται oι πε-

ριoριoμoi μη αρνητικ6τητα9x >0).

23

(r.2)

(1.3)
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Kαιιoνι ιαj ιJψρti ειo< 1.rr.

'Evα γ.π. α;ιli:,_::::. :*-._:'.: ::η βιβλιoγραφiα υπ6 την κανoνικη τoυ μoρφrj
(canοnicaΙ l-ο=: . _ ::_'.: :';.:. *lCΙ απ6 τιq δ6ο παρακ6τω μαθηματικ6q εκφρd-
σειζ:

[max] : = c:τ [min] z: ctx

υ.π.

,ξτ<D AΧ>b (Ι'6)

x> 0 x>Ο

Πψπlη IΨμi ειυ< }.rτ.

'Βνα "1 .π. βμ.iοκa:,-l: ::-'. :-_ -1:__ ;:l uoρφη τoυ (standard fοrm) 6ταν 6λoι oι περιo-

ριoμoi τoυ εiι'αi ε-'.:,']':Ξ'': \::'. :α δεδτερα μ6λη αυτrilν τωv εξιorboεων μη αρvητι-
κα (b >0i. Για Τ-ι'. Ξ.]--.Ξi.-- ::1' uεγιo'τoπo[ηoηg,6xoυμε:

[nrax] : = c'-τ

υ.π.

LΥ _ b (l'7)

x>Ο

1 .3 Παβδ'.Yμo αιlαφομi5

Aq εξετd.ooυμε τo ;ταJtlκ'l. _,- jιδακτικo πρ6βλημα απ6φαoηq τo oπo(o πρooεγγi-

ζεται με τη βoηΘεια μιr\':.l..1",.:.

E'ργooτdoιo παμ-lα^iει δι ι, ;_'..'οi':α. τα προT6ντα 1 και 2. Η θρευνα αγoρd,q περιo-

ρiζει τηv παρα'γcυγl1 iΟl_, ;_.ι-.ιi\'τι]: 1 στουζ 8 τ6voυq /μηνα και τoυ πρoi6ντoc"2
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oτoυg 6 τ6νουq /μηνα.

Για την παραγωγη τωv πρoΤ6ντωr, αυτcbν χρησιμoπoιoriνται δrio πρωτεgιiλεg, oι
Α και B. Tα τεxvoλoγικd oτoιxεiα δiνoι'ται οτoν πiνακα 1.1: για την παραγωγη ε-
ν6q τ6νoυ πρoTοvτοg 1 απαιτοfνται 1 τoνoq πριbτηq fληg Α και 2 τ6νoι πρrilτηq ri-
ληq B, ενrb για την παραγωγη 1 τ6ι,ου πρoi6ντοg 2 απαιτoΙlντατ2 τ6νoιπpιbτηq f -
ληg Α και 1 τ6νo9 πρcilτηq riληq B. oι μηνιαiεq διαθ6oιμε9 πoo6τητε9 πριilτων υ-
λιilν Α και B εiναι αvτiοτoι1α 15 και 1 8 τ6νoι.

T6λo9, η πιbληoη εν69 τ6νoυ προΤor'το; 1 αφηvει καθαρ6 κ6ρδoq 4 μλι&δεq ευριb
ενιil το καθαρ6 κ6ρδoq για τo πρoΤ6ι, 2 εiναι 3 γι}'. ευpωlτ6νο (βλ. πiνακα 1' 1).

Καταoκευ ιi μovιτλoυ γ.τr. (μ οvττλαττo iηη)

Για την καταoκευη εν69 μoντελoυ γ.π. θα ακoλουθηooυμε την ακ6λουθη διαδι
καoiα:

Avπ κεiμενo ηq, mτ6(ψoηq,

To πρ6βλημα πoυ απασχoλεi η διεfθυvοη τoυ εργoσταο'ioυ 61ει να κd,νει με τoν
προοδιoριομιδ εκεiνηq τηξ κατανoμηq τη€ παραγcoγηg oτα διio πρo'i6ντα rb-
στε να μεγιστoπoιεiται το oυγoλικ6 μηνιαfo κ€ρδο6 απ6 τιg πω1.r[οειg. Αρα,
το αντικεiμενo τηq απ6φαoη9 ορiζεται απ6λυτα ωg πρ6βλημα υπoλoγιo'μoli τηq
oτdθμηg τηq μηνιαiαq παραγωγηq των δfo προT6ντων.

Ag xρηoιμoπoηο'oυμε λoιπ6ν δriο μεταβλητ69 απ6φαoη e xν χ2τLανα μoρφoπoη-
σoυμε τo μοντ6λo τoυ γ.π. (βλ. oxημα 1.2):

Πqι6τη tiλη
ΠροΙιiν 1

(τιiγoι)
ΔιαΘιiαιμεg πoαιiτητεg

(τιivoι /μriνα)

Moγαδιαio x6ρδog (xιλ. Eυρω)
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o xli μηνιαiα παρα^1ω^γη πρoi6ντog 1 (τ6νoι/μηvα)

Ο χz| μηνιαiα παραγω7η πρoΤ6ντo9 2 (τ6νoι /μηνα)

Αg Θεωρηoουμε, παρει,θετtκiι,, δr1o λrioειg πoυ πηγdζoυν απ6 η διαioθηoη:

1) K&λυψη κατα 100% ηζ ζητησηζ του πρoT6ντog 1, (-τ1:8). Τoτε απoμι1νoυν

τα εξηζ απoθ6ματα πριilτων υλιbν:

Α: 15-1x8:7τ6νοι

B: 18-2X8:2τoνoι

Mπoρεi λoιπ6ν να παραxθεt τ6oη πoo6τητα πρoΤ6vτo'c 2 6oη κα1τo ελd1ιοτο

μεταξri 712 και211 μ6xpι εξ&ντληoηg εv6g εκ των απoθεματων Α και B, d,ρα

x2:2. Η λrioη αυτη (xr:8' x2:2) απoφ6ρει ουνoλικo μηr'ιαio κερδoq: 4 X 8 +

3x2:38 xιλ. ευρcil.

2) K&λυψη κατa |00%oτηq ζητηoηq τoυ πρoΤ6vτoq 2 (-τ2:6). \Ιε αvαλoγo τp6πo
καταληγoυμε oτη λfoη (xl:3, xz:6) η1oπoiα εiναι 1ειρoτερη απ6 την πρoη-

γoιiμενη, αφo6 αφηνει μηνιαio κ6ρδο9 4 x3 + 3 X 6 : 30 1ιi'. ευριil.

Aq oριοΘετησoυμε 6μμεoα τcbρα τo oιiνoλo τηq παραγωγη;. δη)'αδη την πiτα τoυ
oμματog l.2,ypaφoνταζ μια oειρd απ6 μαθηματικουc περιoριoμουq, oυvαρτη-
σειζ τωv Jrl' ,2:

Παραγulγη
Πρoi6vτog 1

Παραγωγη
Πρoi'6vτoq 2

Σxιiμα 1.2: Kατovoμn τnζ "πiταζ" τnζ nαραYωι/nζ
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Περιoριoμoi ζητηοηq

χ| s8 (τ6νoιπρ.1/μηνα)

x, 56 (τ6vοι πρ.2 lψ'i1να)

Tε1νoλoγικοi περιoριoμoi

Πρ6κειται για περιoριoμor5g πoυ oφεiλονται στη μηνιαiα διαθεοιμ6τητα των

πρrilτων υλιbν. Για την πρcbτη fλη Α. για παρdδειγμα, ιoβει: η παραγωγη x, τ6-

vων πρoΤ6ντoq 1 και η παραγωγη .τ, τoνων πρoΤ6ντo9 2 καταναλioκoυν 1 X x, t
2 x x, τ6voυq /μηνα πρrbτηq riλη-c Α και αυτη η απoρρ6φηοη δεν μπoρεi να υ-

περβαiνει τoυg 15 διαθ€oιμoυq τ6νoυξ τo μηνα.'Ετoι, γρdφoυμε:

xr* 2xr<t5 (τ6voι πριbτηq fλη; A /μηνα)

2x, * xr< 18 (τ6νoι πριilτηg 6λη'c B /μηvα)

Φυoικoi περιοριομoi

Tα μεγ6Θη ,1 κα1.τ2 δεν μπορoriν να παρoυν αρνητικ69 τιμι1q:

x, Ξ0 (τ6νoι πρ. 1 /μt]να)

xr20 (τ6νoι πp.2 lψt1να)

Συμπεραoματικ6, τo oδνoλo των δυνατc.ilν τιμιbν πoυ μπoρo6ν να πdρoυν oι με-
ταβλητ6q x': (xr,xr) oριoθετεiται απ6λυτα απ6 τo α6νoλo:

cfi: \xeF€ lAx.b, x>0)

To ο'6νoλo των τεoo6ρων ανιοoτητων Αx <D γρ&φεται:

27
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Kρmiριo pλτπτππmηqξ,

Η διευΘυνoη του ερΙ(Χπαoiου 61ει ηδη εκφρdoει τιζ πρoτιμ(oειq τηg για η φυ-
oιoγνωμiα ηg αιζητουuειη; λυoηq: κριτηριo επιλoγηg λυoηq απ6 τo oliνoλo of
εiναι τo αυvoi-ιxιi μηvιαiο κερδoq απ6 τιq πωληoειg των πρoT6ντων, κριτηριo τo

oπoio oφεiλει \t μηησtσπoιηθεi.

Το κριηριo αυτο (αιτικειμε\'ικη oυν&ρτηoη), oυναρτηoει των μεταβλητcbν απ6-

φασηζ' γραφεrαι:

g(x) : z: 4x, -3x- ι1ι}- ευριil /μηνα)

Αναζητoliμε i-οιπαι'η i-ι}ση r* μα ην oπoiα ιox1lει: g(x) > g(x) για καΘεx€_ ,Λ,
εκεiη δηλαδη η i.rrcη απo το α0νoλo oe πoυ μεγιστoπoιεi τo κριτηριo. Aυτ6 oτo
εξηζ, για ην περirrιοoη rου τo κριηριo εiναι 6να και μoναδικ6, θα γρdφεται:

[max]z:4_r; -3-r_ ιru- ευΦ μηνα)

τελoi dqlfuιη τα"l trmντελoιl y.ττ.

To τελικo μοιτεj.ο γ-π- διαμoρφιbνεται ωq ακoλo6θωq:

[max]z: 4.r, -3τ_- (1-u_ ευριb /μηνα)

υπ6 τoυ-c περιοριοuου;

χι

-τ: Ξ 6 (τοι'οιπρ.2 μηvα)

xι * bz < l5 (το'ι'οι πΦη; υληg Α /μηνα)

2xrl a, < 18 (τoι'oι πμ'Jη; υληg B /μηνα)

Jt > 0, xz > 0 (τ6ι'oι μηι'α)

(1.e)

nαρmτiρηoη

Η επtλυoη τoυ παραπιiι'ω μοιτr1λου πραγματoπoιεtται, τ6o'o με τη γραφικη μ6Θo-
δo oτo κεφdλαιο 4 6oo και μ η μ6Θοδo simplex oτo κεφ&λαιo 6. Η β6λτιoτη λυ-
ση πoυ μεγιστoπoιεi ηι'αwικειμενικη ουνd,ρτηoη z εiναιη λfoη: χ,* : 7 και
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xr*:4 πoυ απoφ6ρει z* : 40. Πρ6πει λοιπoν να παρd,γoνται μηνιαiωg' 7 τ6νoι
πρoT6ντο9 1 και 4 τ6νoι πρoΤ6ντog2 με μεγιοτo κ6ρδog 40.000 ευριb. To εργοoτd-
σιo απoρρoφ& κατd |00Yo τα απoθ6ματα πρrilτων υλιbν Α και B (o αναγvιiloτηg

μπoρεi να τo επαληθειioει αντικαθιοτcbvταζ η β6λτιoτη λfoη οτoυq αντioτoι-

χoυζ περιoριoμofq), δεν καλfπτει 6μωc η ζηηoη τηg αγoρdg λ6γω ακριβcbq τηg

6λλεψηq πρ6oθετων απoθεμ&των πρci:η-c fληg.

1 .4 MεΘoδoλoγfα καl δlαδlκασrα μowελoτTo(ηoηs

To μεθoδoλoγικ6 πλαtoιo κατd. τo oπoiο μovτελoπoιεiται, διαμoρφιbνεται μαΘη-

ματικd δηλαδη, 6να πρ6βλημα απ6φαoη-c ωq πρ6βλη pα "'{ .r. μπoρεi να παραστα-
θεi απ6 τo oργαν6γραμμα τoυ o1ηματo-c 1.3. Στo κεφdλαιo 3, oε oυνδυαoμ6 και
με τo κεφ&λαιo 2, o αναγvιiloηc θα γiνει μ6το1o9 σε ικανoπoιητικ6 βαΘμ6 αυτηg

τηq ofνθετηg &λλoτε απληq και d'λλοτε πoλfπλoκηg διαδικαoiαg τηq μoντελo-
πoiηoηq. Εδιil δiνεται απχατo oτtγμα τηq μεθoδoλoγiαg υπoατηριξηg απoφd.oεων

με τη βoηθεια μoντ6λων γ.π.

Στd6n 1": Avπκεiμεw ηξ αττotψoηq,

Πριilτο οτdδιo τηg μoντελoπoiηoηg εiναι o καΘoριoμ6q των μεταβλητcirν απ6-

φασηg. Αυτ69 oι τελευταiεg oφεiλoυν να αντανακλo6ν απ6λυτα (μoντελoπoιοfν)
τo ζητοrlμεvo τηq απ6φαoηq, μ6oα απ6 τιg ανdγκεg του περιβ&λλoντog oτo oπoio
Θα παρθεt η απ6φαoη και oliμφωνα με τιζ αξtεg μιαq κoινωνiαq (αναβdθμιoη των
oυνΘηκcδν εργαoiαq, καΘαρ6 φυoικo περιβd,λλoν, ...).

To αντικεiμενo τηζ απ6φαoηg ολοκληριilνεται με τον πρooδιoριο'μ6 τoυ oυν6λoυ
τωvλfoεωv cfr.: {x€R| lAx< b, Χ> 0} μετdαπ6τηδιαμ6ρφωoηπεριoριoμιbν
πoυ εiναι γραμμικθg oυναρτηoειg τωv μεταβλητιilν απ6φαο'ηq. To τετρ&,πτυ1o:

τε1voλoγtα-περιβdλλoν-π6ροι-πρoτιμηoειq εiναι η κατ' εξo1η πηγη των 6μμε-
σων επιτρεπτιbv oρiωv μ6oα oτα oπoiα "κ1νol5νται" οι τιμ69 τωv μεταβλητιbν α-
π6φαoηg.

ffiδιo f: Kρmiρια αιτ6cραoηq,

Στo δεδτερo oτftδιo, o αναλυτηq του πρoβληματoξ (μoντελoποι6q) oφεiλει να
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Eπtλογη μεταβλητΦv απ6φαoηq

(oOvoλo λ0οεωv al)

-l
Σταδlo 1o

l

Y

l Δlαμoρφωοη ovτlκεlμεvlκηq(Φv) Σταδιo 2o

I oυvαρτησηζ (εωv)

Στdδto 3o

Σxnμα 1.3: Δια6ικασΙα μowεdoΠoinσnζ Kαι υΠoστnριξnζ αnoφdσεωv

διαμoρφιboει γραμμικιξζ αντικειμενικ69 oυvαρτηοειζ (τOr\' μεταβλητ6ν απ6φα-

σηζ x) or5μφωνα με τoυζ στ6χoυζ τηζ επιχεiρησηζ η τoυ oργανισμo6 καθιbg και
τιq πρoτιμηoειζ των απoφασιζ6ντων (μεγιστoπoiηση κ6ρδου':. παραγωγικ6τηταζ,

ελαμοτoπoiηση ρliπανσηξ τoυ περιβ&λλoντog, . . . ).

Tα κριτηρια αυτd 6xoυv τη μoρφη:

[max] g,(x) : Cιιχlt cr{r* ..' # Cιιχι

[max] gr(x) : CzιΧtΙ cr}r* '.' * Czιχι

H λ0ση KρΙvεταl
lκαvoπolητικt'1;

EπΙτευξη λ0oηq καl ατotxεiωv
τεKμηρΙωσηζ τηg λ0oηg

Aπoδo1η τηg
λ0oηq

[max] g,(x) : C,lΙι * Cnτtz+ ''. -| Cnιχι


