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Aandachtspunten rooster

Donderdag 17-11: Uitleg methode Local Search tijdens
hoorcollege.
Dinsdag 22-11: Extra hoorcollege in plaats van werkcollege.
Herhaling Lineaire Algebra. Kom alleen als je het echt nodig
denkt te hebben (zie ook voorbeeld later vandaag).
Dinsdag 22-11: Eerste uur: Uitleg grote opdracht tijdens
hoorcollege door Kevin van Blokland (CQM).
Dinsdag 22-11: Tweede uur: Toepassing local search om het
rangeer- en onderhoudsprobleem van NedTrain (NS) op te
lossen door Roel van den Broek (AIO-UU).



Cijferregeling

Vier onderdelen:
Grote opdracht. Telt mee voor 40%; minimaal 6.
Kleine opdracht. Telt mee voor 0%; moet voldoende zijn.
Tussentoets. Telt mee voor 20%.
Tentamen. Telt mee voor 40%. Mag je ook gebruiken in
plaats van de tussentoets.

Het gewogen, gemiddelde cijfer van tussentoets en tentamen moet
minstens 5 zijn!



Inhoud

Onderdelen van Optimalisering
Local Search
Lineair Programmeren (LP); dit is de hoofdmoot
Geheeltallig Lineair Programmeren (ILP)

Local Search wordt alleen getest bij de Grote Opdracht; geen
tentamenstof.



Colleges

Hoorcollege
Slides ter ondersteuning; uitwerking op het bord.
Probeer zelf mee te denken: verhoogt rendement.
Slides en korte samenvattingen komen op de site te staan.

Werkcollege
Twee werkcollegegroepen: alleen in de zalen BBG 0.83 en
BBG 1.69!
Opgaven met uitwerkingen staan op het web.
Alleen uitwerkingen lezen =⇒ welkom alvast voor volgend
jaar.



Lineaire programmeringsproblemen

Bepaal de waarden voor een gegeven verzameling variabelen (bijv.
x1 en x2) die

een gegeven, lineaire doelstellingsfunctie minimaliseren (of
maximaliseren) (bijv. minimaliseer 2x1 − x2),
waarbij voldaan wordt aan een verzameling lineaire
beperkingen (bijv. x1 + x2 ≤ 3, x1 − x2 ≥ 1).
De variabelen hebben een continu domein (dus 0 ≤ x1 ≤ 2
mag wel; de combinatie x1 ≤ 2 of x1 ≥ 3 mag niet); de
uitkomst kan fractioneel zijn.
Wanneer je een geheeltallige uitkomst wilt, dan krijg je een
geheeltallig lineair programmeringsprobleem; dit is veel
moeilijker om op te lossen.



Enkele feiten

Het simplex algoritme is ontwikkeld in 1947
Commerciële solvers en vrije solvers beschikbaar (en je kunt
het zelfs in Excel oplossen).
Solvers worden steeds sneller . . .

LP wordt zeer veel gebruikt om praktijkproblemen op te lossen
(al dan niet optimaal).
Lineair programmeren heeft niets met programmeren te
maken.



Klein voorbeeld oplossen LP probleem

maximaliseer z = 2x1 + x2

onder de voorwaarden

x1 − x2 ≤ 1
x1 + x2 ≤ 3

x1, x2 ≥ 0



Toegelaten gebied

Eisen toegelaten gebied X:

x1 − x2 ≤ 1
x1 + x2 ≤ 3

x1, x2 ≥ 0
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(1) : x1 − x2 = 1
(2) : x1 + x2 = 3



Oplossen LP

Voeg spelingsvariabelen x3, x4 ≥ 0 toe (je werkt dan in een
vier-dimensionale ruimte).
Nieuw toegelaten gebied:

x1 − x2 + x3 = 1
x1 + x2 + x4 = 3
x1, x2, x3, x4 ≥ 0

Voeg de doelstellingsfunctievergelijking z = 2x1 + x2 toe.
Extra kennis (gaan we later bewijzen): een eindig optimum
wordt altijd in een hoekpunt aangenomen. Dit komt er op
neer dat het aantal variabelen met positieve waarde
hoogstens gelijk is aan het aantal vergelijkingen.
Begin met (x1, x2, x3, x4) = (0, 0, 1, 3) (de oorsprong in het
2-dimensionale plaatje).



Verbeteren huidige waarde

Probleem: maximaliseer z onder de voorwaarden

z − 2x1 − x2 = 0
x1 − x2 + x3 = 1
x1 + x2 + x4 = 3
x1, x2, x3, x4 ≥ 0

Plaats alle variabelen die 0 zijn aan de rechterkant. Schrijf alleen
de vergelijkingen op.

z = 2x1 + x2
x3 = 1− x1 + x2
x4 = 3− x1 − x2

Wat nu?



Verbeteren huidige waarde (2)

Verhoog een variabele die nu op 0 staat (dus x1 of x2).
Verder krijgen alleen de variabelen links mogelijk een andere
waarde; laat de andere variabele(n) die nu op 0 staan
met rust.
Kies een variabele die tot een verhoging van z leidt; wanneer
die er niet is, dan heb je het optimum gevonden (bewijs komt
later).

Suggesties?
z = 2x1 + x2

x3 = 1− x1 + x2
x4 = 3− x1 − x2



Verbeteren huidige waarde (3)

Uit de doelstellingsfunctie blijkt dat het verhogen van x1 twee
per eenheid verhoogt; evenzo levert het verhogen van x2 één
per eenheid op.
Kies x1 (greedy).
Verhoog x1 zoveel mogelijk (totdat je tegen de beperkingen
van het toegelaten gebied aanloopt).
De randen zijn hier x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0.

z = 2x1 + x2
x3 = 1− x1 + x2
x4 = 3− x1 − x2

Nieuw punt? En nu?



Verbeteren huidige waarde (4)

Aan de huidige formulering valt niets te zien . . .

Het verschil met de eerste keer is dat toen z , x3, x4 waren
uitgedrukt in de variabelen met waarde 0.
Herformuleer eerst het probleem, waarbij je z , x1, x4 uitdrukt
in x2 en x3 (de variabelen met waarde 0).
Uit x3 = 1− x1 + x2 volgt x1 = 1− x3 + x2; gebruik dit om de
overige vergelijkingen goed te krijgen.

z = 2+ 3x2 − 2x3
x1 = 1+ x2 − x3
x4 = 2− 2x2 + x3



Verbeteren huidige waarde (5)

z = 2+ 3x2 − 2x3
x1 = 1+ x2 − x3
x4 = 2− 2x2 + x3

Verhogen x2 levert 3 per eenheid op; verhogen x3 kost 1 per
eenheid.
Verhoog x2 zoveel mogelijk =⇒ x4 wordt 0.
Pas weer de vergelijkingen aan; druk z , x1, x2 uit in x3 en x4.

z = 5− 0.5x3 − 1.5x4
x1 = 2− 0.5x3 − 0.5x4
x2 = 1+ 0.5x3 − 0.5x4

Optimale oplossing: (x1, x2, x3, x4) = (2, 1, 0, 0) met waarde 5.



Hoe een LP op te stellen

Belangrijk: bepaal welke variabelen je nodig hebt.
Tip: Wat heb je nodig om je oplossing te karakteriseren?
Splits die karakterisering op in kleine eenheden!
Wanneer je de variabelen hebt, dan volgt de rest bijna
automatisch.



Voorbeeld: verfmengen

Basisgrondstoffen: I, II, III.
100 m3 per basisgrondstof beschikbaar.
Mogelijke verfproducten: A, B, C, D, E en F.
Prijs- en productiegegevens:

product verkoopsprijs basis I basis II basis III
per m3 % % %

A 2 10 40 50
B 4 20 30 50
C 5 30 30 40
D 7 40 40 20
E 8 50 30 20
F 10 60 30 10

Gevraagd: het optimale productieschema.



Knapzak

Gegeven zijn n items met
geheeltallig gewicht aj ;
geheeltallige waarde cj .

B is een gegeven geheel getal.
Gevraagd: een deelverzameling van de items met

totaal gewicht ≤ B;
maximale gezamenlijke waarde.



Het computer probleem

Er zijn drie types computers: Alpha, Beta, en Gamma.
Netto winst: €350,- per Alpha, €470,- per Beta, and €610,-
per Gamma.
Iedere computer kan voor de gegeven winst worden afgezet.
Testen: De Alpha en Beta computers moeten worden getest
op de A-lijn, de Gamma computers worden getest op de C-lijn.
Het testen duurt 1 uur per computer.
De capaciteit van de A-lijn is 120 uur, de capaciteit van de
C-lijn is 80 uur.
Het construeren van een Alpha, Beta, Gamma kost 10 uur per
Alpha, 15 uur per Beta, en 20 uur per Gamma. De totale
hoeveelheid tijd die hiervoor beschikbaar is bedraagt 2000 uur.

Gevraagd: construeer het optimale productie schema



Beun de Haas

Beun de Haas is een klusjesman (met een goede reputatie).
Klanten benaderen hem om klusjes uit te laten voeren.
Voor ieder klusje is gegeven

De opbrengst (cj);
De hoeveelheid werk (aj);
De dagen waarop de klus kan worden uitgevoerd (aangegeven
door middel van binaire parameters hjt).

Planperiode: dagen 1, . . . , T .
Beun heeft Qt tijd op dag t (t = 1, . . . , T ).

Kies en plan het werk om zoveel mogelijk te verdienen



Black Magic
 

Kleur in het diagram tien hokjes zwart, zodat elk cijfer 
precies aangeeft hoeveel aangrenzende hokjes zwart 
zijn. Een hokje met het cijfer 3 geeft bijvoorbeeld aan 
dat drie aangrenzende hokjes (horizontaal, verticaal of 
diagonaal) zwart gekleurd moeten worden. Hokjes met 
een cijfer wonder niet gekleurd. 

          



Sudoku

 


