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Przepływy w sieciach.

Programowanie całkowitoliczbowe.

INNE ZADANIE LINIOWE

Zadanie transportowe

Mamy m dostawców produkujących śrubki i n klientów, 

rozrzuconych po różnych miastach. Między dowolnym j-tym

klientem i i-tym dostawcą istnieje kanał dystrybucji o 

przepustowości cij. Producenci mogą w jednostce czasu dostarczyć

ai śrubek, klienci mają zapotrzebowanie bj. Jak zorganizować

dostawy, żeby zmaksymalizować ilość śrubek dostarczanych 

klientom?

(Inna wersja: Transport między klientem a dostawcą kosztuje cij, 

zakładamy też, że musimy całkowicie pokryć zapotrzebowanie. 

Minimalizujemy koszt. Ta wersja nazywa się problemem 

Hitchcocka.)
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PROBLEM PRZEPŁYWU W SIECI
Uogólnieniem powyższego problemu jest problem maksymalnego 

przepływu w sieci.

Mamy graf skierowany z dwoma wyróżnionymi wierzchołkami: 

źródłem s i odpływem t. Krawędzie mają przepustowość cij. 

Znaleźć taki przepływ przez sieć (ozn. fij – przepływ między 

węzłem i oraz j), by:

- nie przekroczyć przepustowości krawędzi:  fij ≤ cij

- suma przepływów wchodzących i wychodzących z węzłów 

(prócz s i t) była równa,

- suma przepływów wchodzących do odpływu była maksymalna.

PRZYKŁAD
Problem przedstawiony na początku wykładu można zamodelować

następująco:
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PROBLEM PRZEPŁYWU W SIECI
Twierdzenie Forda-Fulkersona:

Wielkość maksymalnego przepływu w sieci jest równa 

przepustowości minimalnego przekroju.

Przykład przekroju.

Maksymalny przepływ jest nie większy, niż 10.
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ALGORYTM
1. Weźmy dowolny dopuszczalny przepływ f = { fij }.

2. Będziemy cechować wierzchołki pewnymi znacznikami (x,e):

1. jeśli z wierzchołka x ocechowanego wielkością ex wychodzi 

krawędź do nieocechowanego y o przepływie fxy< cxy , to y

nadajemy cechę (x+ , min(ex , cxy - fxy )).

2. jeśli do wierzchołka y ocechowanego wielkością ey

dochodzi krawędź od nieocechowanego x o przepływie fxy< 

cxy , to y nadajemy cechę (x- , min(ex , fxy )).

3. Kończymy tę fazę, gdy ocechujemy odpływ. Jeśli nam się to nie 

uda, przepływ jest już maksymalny.

4. Powiększamy przepływ wzdłuż ścieżki poczynając od odpływu, 

dodając lub odejmując cechę e (w zal. od tego, czy pierwszy 

element cechy to x+, czy x-).
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PROGRAMOWANIE 

CAŁKOWITOLICZBOWE

Przykłady:

Problem pokrycia macierzy zerojedynkowych.

Problem plecakowy.

[ Zadanie: przedstawić te problemy jako zagadnienia 

programowania liniowego (całkowitoliczbowego) ]

PROGRAMOWANIE 

CAŁKOWITOLICZBOWE

Zadań całkowitoliczbowych zwykle nie można rozwiązywać

metodami liniowymi (np. simplex), gdyż otrzymane rozwiązanie 

będzie dowolnie odległe od rzeczywistego wyniku. Pozostają

heurystyki (np. typu zachłannych).
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jeśli zaokrąglimy ten wynik w dół, 

dostaniemy (0,0), czyli minimum; 

jeśli zaokrąglimy w górę do (1,1), 

wyjdziemy poza zbiór dopuszczalny.
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