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2

Úvod
Když se řekne úloha o batohu, měl by se člověku vybavit problém, jak co
nejlépe umístit co nevíce předmětů do batohu. Jedná se o problém, se kterým se
často v realitě setkáváme. Při zamyšlení nad některými situacemi, s nimiž se setkáváme, zjistíme, že jsou pouze jakýmisi zmenšenými modely příkladů, které se dají
řešit pomocí celočíselného lineárního programování. Balení zavazadel na dovolenou, rozměňování mincí, umístění produktů na polici, nakládání nákupu do auta,
investování financí a mnoho dalšího - to vše lze řešit celočíselnou optimalizací,
speciálně přímo pomocí úlohy o batohu. Cílem práce je ukázat aplikovatelnost
formulací úlohy o batohu v praxi a porovnat získané výsledky.
V dnešní době je konkurence tak veliká, že každý prodejce se snaží zvýšit své
prodeje všemi možnými prostředky. Z průzkumů je známo, že existuje spousta
způsobů, jak zaujmout zákazníka a zvýšit zisk prodejny. Rozmístění produktů
v prodejně je právě jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující velikost zisku
prodejny. Je třeba, aby zákazník snadno našel to, co hledá, nebo narazil na produkt, co ho zaujme a který si koupí, i když to původně v úmyslu neměl. Proto
jsem pro praktickou část zvolila problém, jak co nejlépe umístit produkty do police či regálu, a řešila ho pomocí úlohy o batohu.
V první kapitole této práce definujeme základní pojmy a uvedeme důležité
poznatky celočíselné optimalizace. Na závěr této kapitoly jsou popsány dvě nejpoužívanější metody, které se používají pro řešení celočíselných úloh. Jmenovitě
jde o metodu větvení a mezí a metodu sečných nadrovin.
Ve druhé kapitole je popsána úloha o batohu a její různé formulace. Tato
úloha je speciální případ úlohy celočíselné optimalizace.
Následuje praktická část, kde je řešen reálný problém z praxe, k čemuž využijeme teorii z předchozích dvou kapitol. Jde o problém, jak co nejefektivněji
umístit produkty do police v regálu, aby došlo např. k maximalizaci zisku. V této
kapitole formulujeme matematický model pro danou úlohu a řešíme ji pomoci
modelovacího systému GAMS. V druhé části jsou představeny základy stochastické optimalizace a metoda scénářů, která se používá při řešení těchto úloh. Tuto
metodu použijeme pro řešení původní úlohy s tím rozdílem, že dny dodání zboží
na pobočku jsou náhodné. Na závěr je provedena drobná diskuze a porovnání
získaných výsledků.
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1. Celočíselné programování
Tato kapitola pojednává o úloze celočíselného programování. Na začátku si
uvedeme formulaci a zápis úlohy lineárního programování, definujeme důležité
pojmy a uvedeme si některé věty a tvrzení, které popisují existenci a tvar optimálního řešení. Dále se zaměříme na speciální vlastnosti úloh celočíselného programování, které nám pomohou rychlým a celkem snadným způsobem získat optimální řešení. Na závěr této kapitoly se detailně zaměříme na dva nejznámější
algoritmy, které se používají na řešení úloh celočíselné optimalizace.
Vzhledem k praktické části, ve které si vystačíme s lineární optimalizací, tak
v celé teoretické části budeme uvažovat pouze celočíselné lineární programování.

1.1

Úloha lineárního programování a její speciální typy

V této části vycházíme z Pelikán (2001, kapitola 2).
Cílem úlohy lineárního programování (anglicky linear programming - LP) je
maximalizovat (resp. minimalizovat) nějakou lineární funkci za podmínek, že proměnné této funkce splňují soustavu omezení. Tuto úlohu zapisujeme ve tvaru
max cT x
za podmínek Ax ≤ b
x ≥ 0, x ∈ Rn ,
kde A je matice typu m × n, c je n složkový vektor a b je m složkový vektor.
Prvky vektorů b, c a matice A jsou libovolná reálná čísla.
Lineární funkci cT x, kterou maximalizujeme, nazýváme účelová funkce. Prvky
vektoru x nazýváme rozhodovací proměnné a koeficienty obsažené ve vektoru c
označujeme jako koeficienty (ceny) účelové funkce. Soustava nerovností Ax ≤ b
označuje omezující podmínky úlohy. Z rozměru matice A tedy vyplývá, že máme
m omezujících podmínek.
V případě, že přidáme požadavek, aby některé proměnné byly celočíselné, dostáváme úlohu smíšeného lineárního celočíselného programování (anglicky mixed
integer programming - MIP), která má následující tvar:
max cT x + dT y
za podmínek Ax + Ey ≤ b
x ≥ 0, x ∈ Zn
y ≥ 0, y ∈ Rn .
Pokud se omezíme na případ, že všechny proměnné musí být celočíselné, dostáváme úlohu celočíselného programování (anglicky integer programming - IP)
max cT x
za podmínek Ax ≤ b
4

x ≥ 0, x ∈ Zn .
Poslední typ úlohy, který zde zmíníme, je bivalentní úloha, u které platí,
že všechny proměnné mohou nabývat pouze hodnot 0 nebo 1. Tato úloha má
tvar
max cT x
za podmínek Ax ≤ b
x ∈ {0,1}n .

1.2

Zápis a vlastnosti úlohy IP

Mějme úlohu celočíselného programování. Tuto úlohu lze zapsat třemi základními způsoby, vycházejíc z knihy Dupačová a Lachout (2011, kapitola 3.2).
Prvním je úloha (IP) ve smíšeném tvaru, což znamená, že omezující podmínky
úlohy jsou zadány ve tvaru rovností i ve tvaru nerovností. Tento typ zápisu úlohy
není tak často používaný. Častěji se využívají následující 2 typy, které jsou ve speciálních tvarech.
Úlohou (IP) ve standardním tvaru rozumíme
max cT x
za podmínek Ax = b
x ≥ 0, x ∈ Zn .
Úlohu (IP) ve tvaru nerovností zapisujeme následujícím způsobem
max cT x
za podmínek Ax ≤ b
x ≥ 0, x ∈ Zn .
Poznámka. Pro kratší zápis se někdy používá následují značení.
Značení. Úloha (IP) ve standardním tvaru se zapisuje zkráceně
max {cT x : Ax = b, x ≥ 0, x ∈ Zn }

(1.1)

a podobně úloha (IP) ve tvaru nerovností
max {cT x : Ax ≤ b, x ≥ 0, x ∈ Zn }.

(1.2)

Zde je velice důležité zmínit následující větu.
Věta 1. Dupačová a Lachout (2011, str. 21)
Úlohu (IP) ve smíšeném tvaru lze vždy převést na úlohu (IP) ve standardním
tvaru. Vždy ji lze také převést na úlohu (IP) ve tvaru nerovností.
Důkaz. Mějme úlohu (IP) ve smíšeném tvaru. K převodu na úlohu (IP) ve standardním tvaru se využívá následující úprava:
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• Nerovnost Ax ≤ b lze převést na Ax = b přidáním skluzové proměnné,
která je nezáporná. Tímto způsobem lze převést i opačnou nerovnost ≥
na rovnost. Rozdílem je, že v prvním případě skluzovou proměnnou přičítáme a v druhém odečítáme, aby byla zachována podmínka, že skluzová
proměnná je nezáporná.
Při převodu na úlohu (IP) ve tvaru nerovností bychom použili tyto úpravy:
• Rovnost Ax = b převedeme na nerovnost tak, že ji zapíšeme pomocí dvou
nerovností Ax ≤ b a Ax ≥ b.
• Nerovnost ≤ změníme na opačnou nerovnost ≥ vynásobením příslušného
řádku číslem -1. Obdobně při převodu ≥ na ≤.

Poznámka. Při převodu úlohy lineárního programování se používá navíc i tato
úprava: proměnnou bez omezení (tj. x ∈ R) lze zapsat jako x = x+ − x− , kde
x+ , x− jsou nezáporné.
Poznámka. Tato věta platí i v opačném případě. Tedy úlohu (IP) ve standardním
tvaru i úlohu (IP) ve tvaru nerovností lze vždy převést na úlohu (IP) ve smíšeném
tvaru.
Poznámka. V praxi se můžeme setkat se situací, kde potřebujeme účelovou funkci
minimalizovat. Nám však stačí uvažovat pouze úlohy, kde se účelová funkce maximalizuje, neboť platí následující vztah
min f (x) = − max − f (x).
Uvažujme úlohu (IP) ve standardním tvaru, tedy úlohu (1.1), a definujme dva
důležité pojmy.
Definice 1. Dupačová (1982, str. 49, Definice 1)
Množinu
S = {x ∈ Zn+ : Ax = b}
nazýváme množinou přípustných řešení úlohy (IP). Prvky této množiny se nazývají přípustná řešení úlohy (IP).
Definice 2. Dupačová (1982, str. 49, Definice 2)
Mějme přípustné řešení x∗ . Toto řešení nazveme optimálním řešením úlohy (IP)
tehdy, když platí
cT x ∗ ≥ cT x
∀x ∈ S.

1.3

Dualita a relaxace

Nejdříve se zaměřme na relaxaci úlohy (IP). U celočíselného programování
se dost často stává, že nejsme schopni nalézt přesné optimální řešení. Proto se
ve velké většině stanoví jistá odchylka, např. 1%, a poté se při řešení úlohy spokojíme s přibližným řešením, které se od toho optimálního liší o předem stanovenou
odchylku. Tyto řešení se někdy nazývají suboptimální řešení.
6

Jako pádný důvod, proč se často hledají právě suboptimální řešení a ne ty
optimální, můžeme zmínit např. výpočetní složitost. Obecně je známo, že výpočetní složitost je u celočíselných úloh podstatně větší než u úloh lineárního
programování. Z toho důvodu by se mohlo stát, že optimální řešení by výpočetní
prostředky spočítaly třeba za týden i déle.
V souladu s Wolsey (1998, kapitola 2) si ukážeme, jakým způsobem lze najít
horní a dolní hranici, která by nám trochu více popsala okolí optimálního řešení.
Uvažujme tedy úlohu (1.2) a označme x∗ její optimální řešení a zvolme ϵ ≥ 0
malé. Naším cílem bude najít dolní hranici x a horní hranici x tak, aby platilo:
x ≥ x∗ ,
x ≤ x∗ ,
x − x ≤ ϵ.
Každé přípustné řešení x úlohy (IP) nám dává zároveň informaci o dolní hranici pro optimální řešení a je to častý způsob, jak dolní mez získat. Pro nějaké
úlohy (IP) lze nalézt přípustné řešení snadno. Ale pro jiné úlohy (IP) může být
nalezení přípustného řešení velmi obtížné, například stejně těžké jako nalézt optimální řešení.
Pro nalezení horní meze si zadefinujeme pojem relaxace.
Definice 3. Wolsey (1998, str. 24, Definition 2.1)
Úloha
(RP )
max {f (x) : x ∈ SR }
je relaxace úlohy (IP) max {cT x : x ∈ S}, pokud jsou splněny následující dvě
podmínky:
(a) S ⊆ SR ,
(b) f (x) ≥ cT x pro všechna x ∈ S.
Jednoduše řečeno, úloha (RP) má větší množinu přípustných řešení a účelová
funkce je na množině přípustných řešení úlohy (IP) větší či rovna původní účelové
funkci cT x. Tedy vyřešením úlohy (RP) získáme horní odhad hodnoty původní
účelové funkce.
Pojem relaxace nám nedává pouze informaci o horní mezi, za jistých podmínek
lze dokázat i optimalitu, což ukazuje následující věta.
Věta 2. Wolsey (1998, str. 26, Proposition 2.3)
(i) Pokud úloha (RP) nemá přípustné řešení, poté ani úloha (IP) nemá přípustné
řešení.
(ii) Nechť x∗ je optimální řešení úlohy (RP). Pokud x∗ je přípustné řešení úlohy
(IP) a platí cT x∗ = f (x∗ ), poté x∗ je optimální řešení úlohy (IP).
Důkaz. (i) Předpokládejme, že úloha (RP) nemá přípustné řešení, což znamená,
že množina přípustných řešení je prázdná, tedy SR = ∅. Poté z bodu (a) v definici
3 je i množina S přípustných řešení původní úlohy (IP) prázdná. Tedy úloha (IP)
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nemá přípustné řešení.
(ii) Označme z = max {cT x : x ∈ S}. Z definice 3 bod (b) vyplývá, že f (x∗ ) ≥ z.
Zároveň ovšem víme, že x∗ ∈ S, neboť x∗ je i přípustné řešení úlohy (IP), tedy
platí z ≥ cT x∗ . Z předpokladu věty máme cT x∗ = f (x∗ ). Spojením těchto vztahů
dostáváme, že musí být splněna rovnost, tj. z = cT x∗ = f (x∗ ), a tedy x∗ je
optimální řešení úlohy (IP).
Poznámka. Úlohy (IP), pro které nalezením optimálního řešení úloh (RP) získáme
optimální řešení úlohy (IP), se v praxi moc nevyskytují. Když už ano, musí být
splněny speciální podmínky, které jsou uvedeny v kapitole 1.4.
Nejznámější a nejpoužívanější typ relaxace je lineární relaxace, kterou získáme
z úlohy (IP) tak, že nebudeme uvažovat podmínky celočíselnosti.
Definice 4. Pelikán (2001, str. 62)
Mějme úlohu (IP) max {cT x : Ax ≤ b, x ≥ 0, x ∈ Zn }. Lineární relaxací této
úlohy rozumíme úlohu (LP) max {cT x : Ax ≤ b, x ≥ 0, x ∈ Rn }.
V další části si zavedeme pojem duality úloh (IP), který nám ukáže jinou
možnost, jak lze získat horní mez, vycházejme z knihy Gass (1972, kapitola 5).
Definice 5. Wolsey (1998, str. 28, Definition 2.4)
Uvažujme následující dvě úlohy
(IP ) z = max {cT x : x ∈ S}
(DP ) w = min {dT u : u ∈ SD }.
Říkáme, že úloha (DP) je slabě duální úloha k úloze (IP), jestliže platí:
cT x ≤ d T u

∀x ∈ S, ∀u ∈ SD ,

kde S = {x ∈ Zn+ : Ax ≤ b}.
Pokud platí z = w, poté úloha (DP) je silně duální úloha k úloze (IP).
Věta 3. Wolsey (1998, str. 28, Proposition 2.6)
Nechť (IP) a (DP) tvoří dvojici slabě duálních úloh. Poté platí následující:
(i) Pokud je úloha (DP) neohraničená, tj. účelová funkce může nabývat libovolně
malých hodnot bez porušení omezujících podmínek, poté úloha (IP) nemá
přípustné řešení.
(ii) Pokud x∗ ∈ S a u∗ ∈ SD splňují cT x∗ = dT u∗ , poté x∗ je optimálním
řešením úlohy (IP) a u∗ je optimálním řešením úlohy (DP).
Na konec je důležité zmínit, že pokud hledáme horní hranici pro optimální
řešení, máme dvě možnosti. Pokud budeme horní mez hledat pomocí relaxace,
poté touto mezí bude až optimální řešení úlohy (RP). Ovšem v případě použití
duální úlohy je každé její přípustné řešení hledanou horní mezí.
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1.4

Totální unimodularita

V této části primárně vycházejme z Papadimitriou a Steiglitz (1998, kapitola
13.2) a Wolsey (1998, kapitola 3.2).
Totální unimodularita je v celočíselném programování speciální vlastnost. Uvažujme úlohu (IP) ve tvaru nerovností, tedy úlohu max {cT x : Ax ≤ b, x ∈ Zn+ },
a k ní úlohu lineárně relaxovanou (LP) max {cT x : Ax ≤ b, x ∈ Rn+ }. Předpokládejme, že obě úlohy mají optimální řešení. Úlohy (LP) řešíme pomocí metod
lineárního programování, například nejčastěji používaným simplexovým algoritmem.
Otázkou je, zda je možné, že už úloha (LP) má celočíselné řešení. Tedy jestli
a kdy vyřešením relaxované úlohy získáme optimální celočíselné řešení úlohy (IP).
A jak se právě ukáže ve větě 4, totální unimodularita je vlastnost, která nám toto
zaručí. Nejdříve si definujme pojem unimodularita.
Definice 6. Papadimitriou a Steiglitz (1998, str. 316, Definition 13.1)
Čtvercovou celočíselnou matici A nazveme unimodulární, jestliže determinant této
matice je roven ±1.
Celočíselná matice B se nazývá totálně unimodulární (TU), jestliže každá její
čtvercová podmatice má determinant roven +1, −1 nebo 0.
Poznámka. Matice nemusí být čtvercová, aby byla totálně unimodulární.
A teď již předem zmiňovaná věta, která se často používá, pokud řešíme úlohu
(IP) s totálně unimodulární maticí.
Věta 4. Wolsey (1998, str. 40, Proposition 3.3)
Mějme úlohu (LP) max {cT x : Ax ≤ b, x ∈ Rn+ }. Tato úloha má optimální
celočíselné řešení pro každý celočíselný vektor b, pro který je optimální hodnota
účelová funkce konečná, právě tehdy, když matice A je totálně unimodulární.
Vidíme, že vlastnost (TU) je opravdu důležitá a hraje v celočíselné optimalizaci velkou roli. Vzniká nám tímto ovšem další problém - jak poznat, že daná matice je (TU). Pokud bychom chtěli tuto vlastnost ověřovat z definice, tak vidíme,
že je to dost pracné, u větších matic dokonce nepoužitelné. K ověření vlastnosti
(TU) se používá následující věta, která nám určuje postačující podmínky na to,
aby matice byla (TU).
Věta 5. Papadimitriou a Steiglitz (1998, str. 317, Theorem 13.3)
Mějme celočíselnou matici A = (ai,j ). Tato matice je (TU), jestliže současně platí
následující tři podmínky:
(i) ai,j ∈ {+1, −1, 0} pro každé i,j,
(ii) v každém sloupci se nacházejí maximálně dva nenulové prvky,
(iii) řádky matice A se dají rozdělit do dvou množin S1 a S2 tak, že
– pokud má sloupec dva nenulové prvky stejného znaménka, příslušné
řádky jsou v různých množinách,
– pokud má sloupec dva nenulové prvky různého znaménka, příslušné
řádky jsou ve stejné množině.
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To, že se ve větě 5 jedná pouze o podmínky postačující, ilustrujme na následujícím příkladě.
Příklad. Následující matice je (TU), ale nesplňuje podmínku (ii) ve větě 5.
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Metody řešení úloh IP

V této kapitole si detailně představíme dvě skupiny metod. První bude metoda větvení a mezí, též známá pod názvem metoda větvení a hranic, přeložena
z anglického Branch and Bound. Jako druhou metodu si uvedeme metodu sečných
nadrovin, někdy nazývanou jako metoda řezných nadrovin, která se v angličtině
nazývá Cutting Plane Algorithm. Samozřejmě existují další metody na řešení úloh
celočíselného programování. Uveďme zde například metodu generování sloupců či
kombinaci prvních dvou metod, metodu větvení a řezů.

1.5.1

Metoda větvení a mezí

Metoda větvení a mezí je v praxi nejčastěji používaná metoda k řešení úloh
celočíselného programování. Jedná se ale o univerzální metodu, lze pomocí ní
řešit úlohu smíšeného celočíselného programování, lze ji také dále upravovat a
formulovat i pro řešení speciálních úloh, např. úlohu rozvozu, úlohu batohu, atd.
Nadále vycházejme z knih Wolsey (1998, kapitola 7) a Pelikán (2001, kapitola
5.6).
Metoda větvení a mezí spočívá v tom, že se v každém kroku řeší reálná lineární úloha, tedy úloha bez podmínky celočíselnosti. Tato metoda by se také dala
charakterizovat jako metoda využívající postup rozděl a panuj, neboť v každém
kroku se snažíme z původní komplikované úlohy vytvořit jednodušší podúlohy.
Ty se poté postupně snažíme vyřešit. Pokud se nám stále nedaří najít optimální
řešení nějaké podúlohy, postupujeme dále tak, že danou podúlohu opět rozdělíme na menší a ty vyřešíme. Řešení původní úlohy získáme zpětným složením
výsledků podúloh. Tento algoritmus v každém kroku porovnává nově vypočtené
řešení s dosud nejlepším získaným řešením a poté se nejlepší řešení aktualizuje a
zapamatuje pro další kroky.
Předpokládejme, že chceme řešit úlohu (IP) max {cT x : x ∈ S}, kde S je
množina {x ∈ Zn+ : Ax ≤ b}. Principem této metody je, že se dělí množina
přípustných řešení S na menší podmnožiny S α a následně se hledá optimální řešení na každé z těchto podmnožin S α . Pokud se na nějaké podmnožině S α stále
nedaří nalézt optimální řešení, poté nastává dělení této množiny a řešení menších
úloh. Množinám S α se někdy říká větve stromu, který postupným dělením úloh
vytváříme. Vrcholy stromu tvoří optimalizační úlohy na dané množině S α , tedy
úlohy
(IP )α
max {cT x : x ∈ Sα },
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kde α je z množiny indexů I.
Důležitou vlastností, kterou při vypočtu používáme, je ta, že pokud některá
z úloh v uzlu stromu má optimální řešení celočíselné, poté tuto větev již dále
nevětvíme. V každém uzlu stromu řešíme úlohu relaxovanou k úloze (IP )α , to
znamená, že vypustíme podmínku celočíselnosti. Následujícímu rozboru případů,
jaké je nalezené řešení a co lze dále dělat, se říká tvorba mezí.
Pokud je nalezené optimální řešení celočíselné, porovnáme ho s doposud nejlepším nalezeným řešením, které v sobě obsahuje informaci o dolní hranici pro
optimální řešení. Na začátku dává tedy smysl si nastavit dolní hranici −∞, když
řešíme úlohu maximalizace.
Nalezené řešení, pokud je neceločíselné, nám dává představu o horní hranici
pro získaná řešení v dané větvi stromu. V tomto případě je dobré si ověřit, jestli
je tato horní hranice vyšší než optimální hodnota účelové funkce na jiných podmnožinách (těch, které jsme zkoumali před tím), tedy lepší než dosud nejlepší
pamatované řešení. Pokud by tomu tak nebylo, dalším větvením lepší řešení nezískáme. Neboť pokud zmenšíme množinu přípustných řešení, je jasné, že hodnota
účelové funkce zůstane stejná či se sníží. Tedy tuto větev již dále nevětvíme a věnujeme se jiným podmnožinám Sα . Horní hranici na začátku řešení úlohy získáme
tak, že vyřešíme relaxovanou úlohu k úloze původní, která má množinu přípustných řešení S.
Pokud dojdeme k názoru, že naše řešení není celočíselné, ale hodnota účelové
funkce v tomto bodě je vyšší než dosud pamatované řešení, tedy jsme v situaci,
kdy je možné, že námi zkoumaná větev bude obsahovat optimální řešení, dostáváme se k části algoritmu zvané větvení. V daném uzlu stromu provedeme větvení
následovně. Mějme tedy nalezené neceločíselné řešení x0 = (x01 , x02 , ..., x0n ). Vyberme složku tohoto řešení, která je neceločíselná, nechť je to například x0j . Z této
úlohy vytvoříme další dvě úlohy, kdy v každé z nich upravíme množinu přípustných řešení Sα . Vzniknou nám následující dvě úlohy:
max {cT x : x ∈ S1 }
a
max {cT x : x ∈ S2 },
kde S1 = Sα ∩ {x : xj ≤ ⌊x0j ⌋} a S2 = Sα ∩ {x : xj ≥ ⌈x0j ⌉}.
Značení. Symbolem ⌊xj ⌋ rozumíme dolní celou část čísla xj , tj. největší celé číslo,
které je menší nebo rovno číslu xj . Obdobně symbol ⌈xj ⌉ značí horní celou část.
V předchozí části jsme podrobně zjistili, jak daný algoritmus probíhá. Nyní
si to zapišme zjednodušeně v jednotlivých krocích. Nejdříve si ještě potřebujeme
určit seznam, do kterého si budeme ukládat vzniklé úlohy, které jsme ještě neprozkoumali v průběhu řešení naší úlohy. Nejčastěji se používá fronta nebo zásobník.
Řekněme, že v našem případě tyto úlohy budeme ukládat do fronty. Pro zjednodušení zápisu algoritmu si ještě před začátkem zaveďme značení. Označme frontu F ,
doposud nejlepší nalezené celočíselné řešení x∗ a hodnotu účelové funkce tohoto
řešení jako z ∗ .
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Algoritmus metody větvení a mezí
1. krok: počáteční nastavení
Vlož do fronty F relaxovanou úlohu k původní úloze (IP), z ∗ = −∞ a x∗ není
definováno.
2. krok: výběr úlohy
• Je-li fronta F prázdná, výpočet končí, nalezené optimální řešení je x∗ a
hodnota účelové funkce je z ∗ .
• Je-li fronta F neprázdná, vyber první úlohu v F a zároveň tuto úlohu z F
odeber, tedy nastav F = F \ {vybraná úloha}.
3. krok: řešení vybrané úlohy
Vyřeš vybranou úlohu a proveď následující:
• Pokud neexistuje přípustné řešení úlohy, tak přejdi na 2. krok.
• Má-li úloha optimální řešení, označ ho x0 a hodnotu účelové funkce z 0 a
přejdi na 4. krok.
4. krok: porovnej nalezené výsledky
Dle nalezené hodnoty z 0 proveď následující:
• Je-li z 0 ≤ z ∗ , poté přejdi na 2. krok.
• Pokud je z 0 > z ∗ a x0 je celočíselné, pak polož x∗ = x0 a z ∗ = z 0 a přejdi
na 2. krok.
• Platí-li z 0 > z ∗ , ale x0 není celočíselné, přejdi na 5. krok.
5. krok: větvení
Zvol větvící proměnnou x0k , tj. takovou složku vektoru x0 , která není celočíselná,
a do fronty F přidej následující dvě úlohy:
• kopii řešené úlohy ve 3. kroku, ke které se přidá omezení I. ve tvaru {x :
xk ≤ ⌊x0k ⌋},
• kopii řešené úlohy ve 3. kroku, ke které se přidá omezení II. ve tvaru {x :
xk ≥ ⌈x0k ⌉}
a přejdi na 2. krok.
Poznámka. Ve 2. kroku je instrukce - vyber první úlohu z F . Toto rozhodnutí
vychází z toho, že jsme pro zapamatování úloh zvolili frontu. Při použití zásobníku
bychom se řídili pravidlem zvolit poslední vloženou úlohu. Toto nejsou jediné dvě
možnosti, jak vybírat úlohu ze zvoleného seznamu, v praxi se můžeme setkat
se spoustou dalších možností. Detailně jsou popsány v knize Pelikán (2001, str.
105).
Poznámka. Podobnou instrukci lze nalézt i v 5. kroku. V této situaci se volí větvící
proměnná. Opět existují různá vylepšení, jak tuto proměnnou zvolit. Podrobně
jsou popsány taktéž v knize Pelikán (2001, str. 106).
Na konec této podkapitoly (1.5.1) zmiňme, že tato metoda je sice univerzální,
ovšem výpočet u úloh většího rozměru neproběhne v přiměřeném čase. Proto bývá
obvykle výpočet přerušen, tedy nedojde k vyprázdnění fronty. Na konci je získáno
pouze jakési suboptimální řešení s určitou odchylkou od optimálního řešení.
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1.5.2

Metoda sečných nadrovin

Druhou základní a hojně používanou metodu pro řešení úloh (IP) je metoda
sečných nadrovin. Tato metoda nelze použít na řešení bivalentních úloh. Do této
skupiny metod patří například Gomoryho metoda, kterou si zde ukážeme. V následující části čerpáme z Wolsey (1998, kapitola 8), Pelikán (2001, kapitola 5.1)
a Papadimitriou a Steiglitz (1998, kapitola 14).
Připomeňme si, že stejně jako v předchozí podkapitole řešíme úlohu (IP)
max {cT x : x ∈ S}, kde S = {x ∈ Zn+ : Ax ≤ b}. Uvažujme lineární relaxovanou
úlohu (LP) k naší úloze (IP), tato úloha má tvar max {cT x : x ∈ P }, kde příslušnou množinou přípustných řešení rozumíme množinu P = {x ∈ Rn+ : Ax ≤ b}.
Zjednodušeně lze princip tohoto algoritmu popsat následovně. Prvním krokem
je, že vyřešíme úlohu (LP). Pokud má již tato úloha celočíselné řešení, výpočet
se ukončí a nalezené řešení je optimálním řešením úlohy (IP).
Pokud nastane situace, že nalezené řešení není celočíselné, přidáme do úlohy
nové ohraničení. Toto ohraničení ovšem může zmenšit pouze množinu P , nesmí
odstranit žádný bod z množiny S. Označme si P1 jako takto zmenšenou množinu
P . Dalším krokem je, že vyřešíme relaxovanou úlohu (LP) s množinou přípustných řešení P1 . Tímto můžeme docílit toho, že se zvýší šance, že nalezené řešení
bude celočíselné. Pokud se tak nestane, opět přidáme nové lineární ohraničení
tak, aby množina S zůstávala stále stejná. Omezení přidáváme do té doby, než se
nám podaří nalézt celočíselné řešení úlohy (LP). Tato omezení množiny P se nazývají Gomoryho řezy. Popišme si vznik Gomoryho řezu a jeho tvar.
Mějme zadanou úlohu (IP). Jako první vyřešme relaxovanou úlohu (LP) simplexovým algoritmem. Uvažujme s-tý řádek výsledné simplexové tabulky. Tento
řádek můžeme zapsat jako
n
∑

asj xj = bs .

(1.3)

j=1

Proměnné xj jsou nezáporné, tedy platí následující:
n
∑

⌊asj ⌋xj ≤

j=1

n
∑

asj xj ,

(1.4)

j=1

kde ⌊x⌋ značí dolní celou část čísla x.
Rovnice (1.3) využitím vztahu z nerovnice (1.4) má nyní tvar
n
∑

⌊asj ⌋xj ≤ bs .

(1.5)

j=1

V našem případě řešíme úlohu (IP), tedy chceme, aby x = (x1 , x2 , ..., xn ) bylo
celočíselné. Z toho nám vyplývá, že levá strana rovnice (1.5) je celé číslo díky
tomu, že jsme zde přidali dolní část. Podobně pravá část nerovnice (1.5) může
být nahrazena dolní celou částí aniž bychom porušili tento vztah. Dostáváme tedy
n
∑

⌊asj ⌋xj ≤ ⌊bs ⌋.

j=1
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(1.6)

Odečtením rovnice (1.6) od rovnice (1.3) dostáváme
n
∑

(asj − ⌊asj ⌋)xj ≥ (bs − ⌊bs ⌋).

(1.7)

j=1

Pro zjednodušení si zaveďme následující značení
rsj := asj − ⌊asj ⌋,
rs0 := bs − ⌊bs ⌋.
Použitím tohoto značení na nerovnost (1.7) dostáváme tzv. Gomoryho nerovnost
n
∑

rsj xj ≥ rs0 .

(1.8)

j=1

Následně upravíme nerovnost (1.8) tak, že přidáme skluzovou proměnnou x̂, čímž
docílíme rovnosti, a poté vynásobíme −1. Tímto získáme tíženou rovnost
−

n
∑

rsj xj + x̂ = −rs0

j=1

nazývanou Gomoryho řezem.
Jak je popsáno výše, my se snažíme najít celočíselné řešení a do úlohy přidáváme ohraničující podmínky, tzv Gomoryho řezy. Níže uvedené lemma ukazuje,
že přidáním Gomoryho řezu se řešení úlohy (IP) nezmění, což je pro nás velice
důležité.
Lemma 6. Papadimitriou a Steiglitz (1998, str. 329, Lemma 14.1)
Pokud přidáme Gomoryho řez do finální tabulky simplexového algoritmu řešené
úlohy (LP), poté žádné celočíselné přípustné řešení se neodstraní, nová tabulka je
bazická, duálně přípustná a primárně nepřípustná, neboť bs není celé číslo.
Nyní již víme, jak Gomoryho řez vypadá. Stejně jako u metody větvení a mezí
si tuto metodu zapišme po jednotlivých krocích.
Algoritmus Gomoryho metody sečných nadrovin
1. krok
Vyřeš relaxovanou úlohu (LP) k původní úloze (IP) simplexovým algoritmem.
2. krok
Jestli nastane situace, že vypočtené optimální řešení je celočíselné, výpočet končí,
toto řešení je i optimálním řešením úlohy (IP).
3. krok
Pokud nenastala situace v 2. kroku, poté existuje složka nalezeného řešení, která
nesplňuje podmínku celočíselnosti. Předpokládejme, že této proměnné odpovídá
∑
s-tý řádek výsledné simplexové tabulky. Tento řádek má tvar nj=1 asj xj = bs . K
∑
této rovnici vytvoř Gomoryho nerovnost, která má tvar nj=1 rsj xj ≥ rs0 .
4. krok
Tuto nerovnost uprav na rovnost přidáním skluzové proměnné x̂ a poté přená∑
sob −1. Vzniklou rovnici − nj=1 rsj xj + x̂ = −rs0 přidej do soustavy rovnic, tj.
do simplexové tabulky. Vyřeš pomocí duální simplexové metody. Po nalezení optimálního řešení přejdi na 2. krok.
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Poznámka. Při výpočtech na počítači u této metody může docházet ke zkreslování
hodnot v tabulkách a Gomoryho nerovností vlivem zaokrouhlovacích chyb. Tyto
chyby mohou mít fatální důsledky. Proto je velice vhodné tyto výpočty provádět
ve zlomcích.
Na závěr této podkapitoly (1.5.2) uveďme, že stejně jako u metody větvení
a mezí platí, že výpočet u úloh většího rozměru neproběhne v přiměřeném čase.
Proto bývá obvykle výpočet přerušen a je získáno pouze jakési suboptimální řešení, které je tomu optimálnímu velice blízko. Tato metoda má také nevýhodu, že
pracuje se zlomky, které ale v praxi bývají uloženy jako čísla s konečným počtem
desetinných míst. Dochází tedy ke kumulaci zaokrouhlovacích chyb, což může
způsobit, že po čase už nejsme schopni rozlišit, zda nalezené řešení je či není celočíselné. Tento algoritmus také není příliš efektivní, neboť počet přidaných řádků
a proměnných rychle narůstá.
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2. Úloha o batohu
Úloha o batohu (anglicky Knapsack Problem) označuje typy úloh, ve kterých
je cílem určit, jakým způsobem se mají věci ze seznamu uložit do předem daného
prostoru, tzv. batohu, co nejefektivněji. Omezujícími podmínkami může být kapacita prostoru, finanční prostředky, váha a další.
V této kapitole si popíšeme několik typů formulace úlohy o batohu. Nejdříve
se zaměříme na ty, kde je cílem co nejlépe zaplnit jeden batoh, poté na ty, kde
se pracuje s více batohy a s více omezeními současně. Nakonec se zmíníme o způsobu řešení těchto úloh.

2.1

Typy úloh - jednorozměrné verze

Stejně jako ostatní úlohy celočíselného programování je i tuto úlohu možno
dále členit do několika skupin, které se od sebe v určitých detailech liší. Základní
myšlenka uspořádání n předmětů do prostoru o kapacitě c je ale zachována. Dalším společným rysem jsou nezáporné charakteristiky všech předmětů. V následující části si tyto skupiny popíšeme. Pro rozdělení typů úloh jsem čerpala z knih
Kellerer a kol. (2004, kapitola 1.2) a Martello a Toth (1990, kapitola 1.2).
V následujících podkapitolách uvažujme, že máme k dispozici n předmětů
a předpokládejme, že
pj = cena j-tého předmětu, j = 1, ..., n,
wj = hmotnost j-tého předmětu, j = 1, ..., n,
c = celková kapacita batohu,
přičemž všechny tyto koeficienty jsou celá nezáporná čísla.

2.1.1

Bivalentní úloha batohu

Jedná se o základní a nejpoužívanější formulaci úlohy o batohu, v angličtině
známá pod názvem 0-1 Knapsack Problem. S tímto typem úlohy se často setkáváme v mnoha běžných situací, je založena na vybrání věci nebo jejím zamítnutí.
Jak napovídá název, proměnné v modelu nabývají pouze hodnot 0 (nepoužijeme
daný předmět) a 1 (umístíme vybraný předmět). Cílem je, abychom umístili předměty tak, abychom měli co největší zisk a zároveň nepřekročili kapacitu batohu
c.
Ukažme si, jak vypadá matematický model této úlohy:
max

n
∑

p j xj

j=1

za podmínek

n
∑

wj xj ≤ c,

j=1

x ∈ {0,1}n .
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Takto vypadá úplně nejjednodušší formulace problému s jedním omezením.
Úloha ale může být rozšířena o další omezení, např. na maximální objem o:
n
∑

aj xj ≤ o,

j=1

kde aj je objem předmětu j. Tím však dostáváme vícerozměrnou verzi problému,
popsanou v části 2.2.

2.1.2

Omezená úloha batohu

Omezená úloha batohu je podobná předchozí úloze, je to jakési její zobecnění,
zvané Bounded Knapsack Problem. Rozdíl je v podmínce pro proměnné, kde
nyní požadujeme, aby proměnné byly celočíselné. Praktické použití je stejné jako
u bivalentního problému, pouze umožníme, že jeden předmět můžeme do batohu
umístit vícekrát.
Model vypadá tedy následovně:
max

n
∑

p j xj

j=1

za podmínek

n
∑

wj xj ≤ c,

j=1

x ∈ Zn ,
lj ≤ xj ≤ uj , j ∈ {1, ..., n},
kde lj , uj ≥ 0 a lj označuje dolní mez pro j-tý předmět, tedy kolikrát alespoň
musí být daný předmět umístěn v batohu, a uj naopak horní mez, tedy kolikrát
nejvýše může být daný předmět použit.
Aby úloha byla řešitelná, musí být splněna podmínka lj ≤ wcj , tedy že dolní
mez pro j-tý předmět je menší a nebo rovna podílu celkové kapacity batohu
ku hmotnosti j-tého předmětu.
I tuto úlohu lze modifikovat, např. tak, že uvažujeme dolní mez lj = 0 pro
každý předmět j, což bývá v praxi nejčastější. Pokud bychom uvažovali lj = 0
a uj = 1, poté vidíme, že dostáváme model bivalentní úlohy batohu.

2.1.3

Neomezená úloha batohu

Tento typ úlohy je speciální případ omezené úlohy batohy, jak už napovídá
samotný název, přeložený z anglického Unbounded Knapsack Problem. Speciální
je tím, že dolní i horní mez pro počet vkládaných předmětů do batohu není
přesně určena, tedy máme neomezené množství všech předmětů. Jediné omezení
je celková kapacita batohu.
Díky těmto podmínkám vzniká model:
max

n
∑
j=1
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p j xj

za podmínek

n
∑

wj xj ≤ c,

j=1
n

x∈Z ,
0 ≤ xj ≤ +∞, j ∈ {1, ..., n}.

2.1.4

Cenově nezávislá úloha batohu

Jak vyplývá z názvu, v tomto typu úlohy nebudeme brát v potaz ceny předmětů, ale pouze jejich váhu. Budeme vybírat dané předměty tak, aby se jejich
celková hmotnost co nejvíce blížila kapacitě batohu. Z praxe na tento typ úlohy
sedí příklad, kdy si představíme osobu, která jede tábořit a chce si s sebou vzít
co nejvíce užitečných věcí, ale nesejde jí na jejich ceně. Jedná se o speciální
bivalentní problém, v anglické literatuře ho lze najít pod názvem Subset-Sum
Problem.
Úlohu lze zapsat následovně:
max

n
∑

wj xj

j=1

za podmínek

n
∑

wj xj ≤ c,

j=1

x ∈ {0,1}n .

2.1.5

Change-Making Problem

Další úlohou, která nesleduje zisk, je Change-Making Problem. Tento problém
lze popsat jako úlohu, ve které je důležité využít celou kapacitu batohu c. Díky
tomu je vidět rozdíl od ostatních úloh, tedy to, že omezení je ve tvaru rovností.
Tato úloha má několik variant - může být omezená, bivalentní nebo také neomezená. Nejčastější uváděnou formou je neomezený minimalizační Change-Making
Problem.
Tento problém řeší situaci, kdy pokladní má rozměnit bankovku o hodnotě c
pomocí neomezeného počtu mincí v n různých hodnotách wj . Cílem je, aby hodnoty c dosáhla pomocí co nejmenšího počtu mincí. Bude se tedy snažit o vybrání
těch mincí, které mají co nejvyšší hodnotu.
Matematický model vypadá následovně:
n
∑

min

xj

j=1

za podmínek

n
∑

wj xj = c,

j=1
n

x∈Z ,
0 ≤ xj ≤ +∞, j ∈ {1, ..., n}.
Podmínka rovnosti v tomto případě je zde také proto, aby byl do batohu vybrán alespoň jeden předmět. Kdybychom zde ponechali omezení ve tvaru menší
a nebo rovno, nastala by situace, že do batohu nebude vybrán žádný předmět, neboť toto řešení by bylo optimální. V reálných situacích se často stává, že u tohoto
typu úlohy řešení neexistuje, neboť rovnosti nelze přesně dosáhnout.
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2.2

Typy úloh - vícerozměrné/hromadné verze

Všechny doposud uvedené typy úlohy batohu řešily problém vybrání optimální podmnožiny z množiny všech předmětů tak, aby jejich charakteristiky nepřekročily danou kapacitu batohu. Tyto úlohy sledovaly určitý počet předmětů
(omezený či neomezený počet) a jedno nebo dvě kritéria.
Vícerozměrné úlohy batohu jsou úlohy velkých rozměrů s větším počtem omezení, jejichž řešení je značně komplikované. Řekněme, že máme d různých omezení,
poté mluvíme o d-rozměrných úlohách batohu. Kromě základních podmínek tedy
tyto úlohy obsahují ještě další omezení. Navíc je zde možné pracovat s více než
jedním batohem současně - poté se mluví spíše o hromadných úlohách batohu.
Tyto úlohy mají mnohem větší praktické použití, neboť nesledují pouze hmotnost a objem předmětů, ale také např. jejich rozměry, uspořádání v batohu či
batozích. Jako další omezení zmiňme například prioritu požadavku, životnost a
další.

2.2.1

Multiple-Choice Knapsack Problem

Tato úloha je speciálním případem jednorozměrné bivalentní úlohy, lze ji přeložit jako Úloha batohu s vícenásobnou volbou a je ukázkou úlohy, kde pracujeme
s jedním batohem, ale máme více omezení - tedy se jedná o úlohu vícerozměrnou.
Někdy lze tento problém nalézt pod názvem Knapsack Problem with Generalized Upper Bound, česky jako Úloha batohu s obecným omezením horních
hranic. Rozdíl je ten, že předměty jsou rozděleny do r vzájemně neslučitelných
skupin, označme tyto skupiny N1 , N2 , ..., Nr a jejich sjednocení jako N , tedy
N = {1, 2, ..., n} = ∪rk=1 Nk . Omezením je, že můžeme vybrat pouze jeden předmět z té dané skupiny předmětů a navíc Nl ∩ Nk = ∅ pro l ̸= k.
Model formulujme následovně:
max

n
∑

p j xj

j=1

za podmínek

n
∑

wj xj ≤ c,

j=1

∑

xj = 1, k = 1, ..., r,

j∈Nk

xj ∈ {0,1}, j ∈ N .

Dále se zabývejme úlohami hromadnými, tj. těmi, které uvažují více batohů současně.
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2.2.2

0-1 Multiple Knapsack Problem

Tato úloha je důležitým zobecněním jednorozměrné bivalentní úlohy a také je
ukázkou problému, kdy pracujeme s více batohy zároveň. V české literatuře lze
tuto úlohu najít pod názvem Hromadná bivalentní úloha batohu.
V tomto a v následujících případech budeme pracovat se souborem n předmětů
a souborem m batohů a navíc
pj = cena j-tého předmětu, j = 1, ..., n,
wj = hmotnost j-tého předmětu, j = 1, ..., n,
ci = celková kapacita batohu i, i = 1, ..., m,
přičemž všechny tyto koeficienty jsou celá nezáporná čísla.
Budeme uvažovat, že platí podmínky m ≤ n, tedy že počet batohů je menší
a nebo roven počtu předmětů, aby mělo smysl tuto úlohu řešit. Pokud ne, bylo
by možné m − n batohů vypustit a poté by se počet batohů rovnal počtu předmětů. Dále počítejme s tím, že i největší předmět se vejde do největšího batohu a nejmenší předmět do nejmenšího batohu, jinak by nebylo možné některé
předměty umístit. Stejně jako u klasické bivalentní úlohy se rozhodujeme, který
předmět vybereme, ale zároveň ještě do kterého batohu ho umístíme. Jako poslední zmiňme podmínku, kdy předpokládáme, že součet všech charakteristik
∑
(tedy nj=1 wj ) je větší než kapacita největšího batohu, neboť poté by tato úloha
měla triviální řešení - umístit všechny předměty do největšího batohu.
Formálně:
max

n
m ∑
∑

pj xij

i=1 j=1

za podmínek

n
∑

wj xij ≤ ci , i ∈ M = {1, ..., m},

j=1
m
∑

xij ≤ 1, j ∈ N = {1, ..., n},

i=1

xij ∈ {0,1}, j ∈ N, i ∈ M ,
kde xij značí umístění předmětu j do i-tého batohu. První omezení říká, že nesmí
být žádný batoh přeplněn, a druhé, že každý předmět bude umístěn maximálně
do jednoho batohu. Všimneme si, že pokud m = 1, poté se tento problém redukuje
na jednoduchý bivalentní problém batohu popsaný v části 2.1.1.

2.2.3

Zobecněná hromadná bivalentní úloha batohu

Tato úloha vychází z předchozího problému, ale dochází zde k jistému zobecnění. A to tomu, že cena i hmotnost j-tého předmětu se liší podle toho, do kterého
batohu ten daný předmět umístíme. Tedy uvažujeme ceny pij a hmotnosti wij jtého předmětu v i-tém batohu.
Dostáváme následující model:
max

m ∑
n
∑
i=1 j=1

20

pij xij

za podmínek

n
∑

wij xij ≤ ci , i ∈ M = {1, ..., m},

j=1
m
∑

xij ≤ 1, j ∈ N = {1, ..., n},

i=1

xij ∈ {0,1}, j ∈ N, i ∈ M .
Tato úloha je známá pod anglickým názvem Generalized Assignment Problem. Nejedná se přímo o problém batohu, ale bývá společně s ním zmiňován,
neboť při řešení se vytváří podúlohy, které jsou úlohami batohu, a pomocí nich
se úloha řeší. Uveďme například úlohu, kdy chceme n úloh přiřadit m strojům.
Poté pij značí zisk, když stroj i provede úlohu j, wij značí spotřebované zdroje
na provedení úlohy j strojem i a ci je počet dostupných zdrojů pro stroj i celkově.

2.2.4

Hromadná úloha batohu s vícenásobnou volbou

Tento problém je kombinací zobecněné hromadné bivalentní úlohy batohu
a úlohy batohu s vícenásobnou volbou. Vyjdeme tedy ze situace v předchozím
případě, ve které existuje m batohů o kapacitách ci (pro i = 1, ..., m) a n předmětů, jejichž hmotnost se liší dle toho, do jakého batohu daný předmět umístíme.
A dle úlohy batohu s vícenásobnou volbou si předměty rozdělíme do l vzájemně
neslučitelných skupin, označme je Nk , kde k = 1, ..., l. Předmět j zařazený do skupiny Nk přináší zisk pjk a má hmotnost wijk . Cílem této úlohy je vybrat jeden
předmět z každé skupiny a zařadit ho do i-tého batohu tak, aby součet zisků
vybraných předmětů ve vybraných batozích byl co největší.
Model lze zapsat následovně:
max

m ∑
l ∑
∑

pjk xijk

i=1 k=1 j∈Nk

za podmínek

l ∑
∑

wijk xijk ≤ ci , i ∈ M = {1, ..., m},

k=1 j∈Nk

∑

xijk = 1, i ∈ M, k ∈ L = 1, ..., l,

j∈Nk

xijk ∈ {0,1}, i ∈ M, k ∈ L, j ∈ Nk ,
kde xijk značí umístění j-tého předmětu z k-té skupiny v i-tém batohu.

2.2.5

Bin-Packing Problem

Tento typ úlohy se často k úlohám o batohu neřadí, ale mohl by být interpretován jako Multiple Subset-Sum Problem, přičemž všechny batohy mají stejnou
kapacitu c, všechny předměty musí být vybrány a cílem je minimalizovat počet
batohů, které se použijí. Nechť n značí maximum dostupných batohů. Zaveďme
binární proměnné yi , které jsou rovny nule, pokud není batoh i použit, a rovny
jedné, pokud je použit.
Dostáváme:
n
min

∑
j=1

21

yi

za podmínek

n
∑

wj xij ≤ cyi , i ∈ N = {1, ..., n},

j=1
n
∑

xij = 1, j ∈ N,

i=1

xij ∈ {0,1}, j ∈ N, i ∈ N ,
yi ∈ {0,1}, j ∈ N ,
kde xij je rovno jedné, pokud byl předmět j umístěn do batohu i.

2.2.6

Další typy

Stejně jako u jednorozměrných verzí lze získat další typy úloh, např. neomezená či omezená hromadná úloha batohu a všechny předchozí hromadné problémy
pro nebinární proměnné, atd.

2.3

Metody řešení

Úloha batohu se nejčastěji řeší pomocí metody větvení a mezí, o které jsme
již mluvili v kapitole 1.5.1. Jako další zmiňme The Greedy Algorithm, jehož myšlenkou je, že se začne s prázdným batohem a budou se do něj přidávat předměty,
které mají největší hodnoty rj , které značí poměr ceny a hmotnosti jednotlivých
předmětů. Předměty se postupně přidávají (od největší hodnoty rj po nejmenší)
do té doby, než by přidání dalšího předmětu způsobilo, že batoh bude přeplněn.
Uveďme ještě metodu hrubé síly, tedy to, že algoritmus nejdříve vygeneruje množinu všech podmnožin předmětů, jež splňují daná omezení, a z těchto podmnožin
vybere tu s největší cenou.
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3. Praktická část
V této části na praktickém příkladu využijeme teorii z předchozích dvou kapitol a na reálných případech si ukážeme jednotlivé typy úloh batohu, popsané
v kapitole 2. Cílem této kapitoly bude ukázat, jak lze dané úlohy o batohu formulovat a použít při řešení reálného problému.

3.1

Vstupní data

Použitá data pochází z databáze firmy ExTech s.r.o.. Data se skládají ze seznamu produktů, které daná pobočka prodává. O těchto produktech máme k dispozici informace, například jejich šířku, výšku a hloubku balení, prodejní cenu,
zisk z prodeje, kategorii, atd. Seznam produktů, které tato pobočka prodává,
je k nalezení v tabulce 3.5, jež je částí Přílohy A. Na základě těchto informací
vytvoříme různé omezující podmínky pro naši úlohu.

3.2

Základní informace o problému

Firmy se v dnešní době snaží zvýšit své zisky všemi možnými prostředky.
Z průzkumů vyplývá, že nejen obal produktu a jeho cena, ale také jeho umístění
v polici ovlivňuje pozornost kupujícího a to, zda si ho koupí či nikoliv. Jde tedy
o to, že se snaží použít co nejefektivnější algoritmus, jak za určitých (blíže specifikujeme později) podmínek srovnat předměty do police/výlohy/regálu tak, aby
maximalizovali zisk.

3.3

Motivace

Firma ExTech s.r.o se věnuje správě prodejních prostorů. Jedním z velice důležitých úkolů je tvorba planogramů pro pobočky, což je nejčastěji využívaná
technika při plánování rozmístění produktů. Planogram je nákres skříně obsahující produkty. Při tvorbě planogramů se zabývají problémem, jak co nejefektivněji
umístit produkty do polic v regálu. Před samotným řešením po uživateli požadují,
aby tomu danému regálu nastavil Kategorii výrobků, které zde budou vystaveny,
a aby do každé z polic dal jakýsi předvýběr produktů, které by se na daném
místě mohly vyskytovat. Hlavním důvodem tohoto počínání je přehlednost uspořádání regálu. Uživatel tak určí, že například v první polici budou pouze bílé
jogurty, ve druhé ovocné jogurty a ve třetí másla. Díky tomu nedojde ke smíchání
produktů z kategorie jogurty a másla. Jejich algoritmus pracuje na bázi hladového algoritmu, jako data využívá informace o daných produktech a také data
o prodejích konkrétní pobočky, což jim umožňuje vytvořit planogramy specifické
pro danou pobočku. Nejdříve se všechny produkty ohodnotí a poté se umisťují
od toho nejcennějšího po nejméně cenný do té doby, dokud nedojde k zaplnění
police v celé její šířce.
Nápadem tedy je použít úlohu o batohu na tento reálný problém a porovnat,
jak se liší umístění produktů navržené mnou a tím, co navrhuje daná firma.
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3.4
3.4.1

Celočíselné úlohy
Zadání úlohy č. 1

Pobočka v Praze chce na výstavku (polici) umístit určité produkty. Požadavkem je umístit takové produkty, které:
A) mají za předchozí měsíce v součtu největší zisk,
B) jsou za předchozí měsíce v součtu nejprodávanější,
C) dohromady zaplní polici tak, že jejich celková šířka se co nejvíce blíží šířce
police.
Součástí zadání jsou následující dvě podmínky.
• nepřekročit šířku police
• každý produkt máme k dispozici pouze jednou
Pobočka má k dispozici seznam 47 produktů a informace o jejich prodeji
za předchozí tři měsíce. Zároveň pobočka uvedla, že produkty umisťuje na polici,
jejíž šířka je 120 cm.
Našim úkolem bude rozhodnout, které produkty se umístí, abychom splnili
zadání.

Model
Po zpracovaní zadání zjistíme, že v případě úlohy A) a B) se jedná o bivalentní
problém batohu, který byl popsán v sekci (2.1.1), a v případě úlohy C) se jedná
o cenově nezávislou úlohu batohu (viz. (2.1.4)). Poté tedy sestavíme následující
model:
max

47
∑

ck x k

k=1

za podmínek

47
∑

wk xk ≤ 120,

k=1

xk ∈ {0,1}, k = 1, ..., 47,
kde xk označuje umístění k-tého produktu a wk je šířka balení k-tého produktu.
Proměnná ck se liší dle typu zadání.
V případě zadání A) ck značí čistý zisk z prodeje všech kusů k-tého produktu.
Cílem úlohy je tedy maximalizovat zisk z umístěných předmětů za podmínek
nepřekročení šířky police.
V zadání B) ck označuje celkový počet prodaných kusů k-tého produktu. Tím
vzniká úloha, kdy maximalizujeme počet prodaných kusů produktů.
A v zadání C) ck představuje hodnoty wk , tedy šířku balení k-tého produktu.
V tomto případě dochází k maximalizaci účelové funkce, která představuje součet
šířek umístěných produktů. Cílem je tedy maximalizovat součet šířek produktů
za podmínky, že tento součet bude menší a nebo roven šířce police.
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Řešení
Na vyřešení úlohy jsme použili modelovací sytém GAMS (General Algebraic
Modeling System) s využitím univerzitní licence. Při výpočtu jsme použili solver
CPLEX. K výpočtu byl použitý notebook Lenovo s 64bitovým procesorem Intel
Core i3-4030U @ 1,90 GHz s operační pamětí 4,00 GB.
Výpočet úlohy trval méně než jednu sekundu. V zadání A) je hodnota účelové
funkce 488 376 korun. Podmínka, aby se všechny produkty vešly do police, je
splněna s rovností, tedy police je zaplněna v celé své šířce. Souhrnný přehled
umístěných produktů, kterých je 16, lze nalézt v tabulce 3.6 v Příloze B.
V zadání B) je hodnota účelové funkce 79 212 kusů. V tabulce 3.6 v Příloze B
lze opět nalézt, které produkty byly umístěny. V tomto případě jich bylo umístěno
17, tedy o jeden více než v příkladu č. 1A). Pokud si dopočteme zisk z těchto
umístěných předmětů, dostáváme hodnotu 462 660 korun. Což oproti úloze č. 1A)
není až takový rozdíl, tedy pokud by prodejce vystavil raději nejprodávanější
produkty, nemělo by to za důsledek, že zisk prodejny by výrazně poklesl.
V zadání C) nabývá účelová funkce hodnoty 120, což jsme mohli očekávat,
neboť už v úloze č. 1A) jsme viděli, že podmínka na omezení šířky byla splněna
s rovností. Porovnáním umístěných produktů v úloze 1A) a v této úloze zjistíme,
že software GAMS nám v tomto případě dal jiné optimální řešení. Z toho je
patrné, že tato úloha má více optimálních řešení. V úloze č. 1A) bylo umístěno
16 produktů a v této úloze nám systém GAMS navrhl umístit pouze 12 produktů,
jejich seznam je opět k nalezení v tabulce 3.6 v Příloze B. Z toho lze předpokládat,
že celkový zisk z těchto 12 produktů bude nižší. Zisk v tomto případě je pouze 283
820 korun, neboť byly vybírány předměty na základě jejich šířky a nezohledňoval
se při tom jejich zisk.
Z předchozích tři výsledků vyplývá, že strategie umístit ty produkty, které
zaplní polici v celé její šířce, by byla značně nevýhodná (s ohledem na výsledek,
který systém GAMS v úloze 1C) vypočetl). Neboť řešení úlohy č. 1A) ukázalo, že
polici lze zaplnit v celé své šířce a zároveň maximalizovat zisk. Myšlenka pokusit se
umístit nejprodávanější produkty se ukázala v úloze č. 1B) jako přijatelná, neboť
zisk z těchto produktů je jen mírně nižší než z produktů umístěných v případě
řešení úlohy č. 1A).

3.4.2

Zadání úlohy č. 2

Pobočka v Praze chce do police optimálním způsobem umístit produkty. Požadavkem je umístit takové produkty, které když umístíme v co největším počtu
do hloubky a do výšky, tak budou mít co největší zisk, pokud se všechny umístěné
kusy produktů prodají.
Součástí zadání jsou následující podmínky.
• nepřekročit šířku police
• každý produkt máme k dispozici v neomezeném množství
• do šířky lze každý produkt umístit maximálně jednou
• ten samý produkt lze umisťovat za sebe i nad sebe
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Pobočka má k dispozici seznam 47 produktů a informace o jejich prodeji
za předchozí tři měsíce. Zároveň pobočka uvedla, že produkty umisťuje na polici,
jejíž šířka je 120 cm, výška 25 cm a hloubka 30 cm.
Našim úkolem bude rozhodnout, které produkty se umístí, abychom maximalizovali zisk, pokud se prodají všechny umístěné kusy produktů.

Model
Při zpracovávání zadání zjistíme, že se jedná o bivalentní problém batohu (viz.
(2.1.1)). Než dojde k sestavení matematického modelu, je zapotřebí si nejdříve
provést předvýpočet. Vypočteme si, kolikrát se daný produkt maximálně vejde
do hloubky, pokud umisťujeme balení produktu za sebe, označme tuto hodnotu
proměnnou dmaxk , a kolikrát se maximálně vejde do výšky, umisťujeme-li balení produktu nad sebe, označme proměnnou hmaxk . Hodnoty vypočteme takto:
dmaxk = ⌊ d30k ⌋, resp hmaxk = ⌊ h25k ⌋, kde dk označuje hloubku balení k-tého produktu, hk výšku balení k-tého produktu a ⌊x⌋ dolní část čísla x.
Model této úlohy vypadá následovně:
max

47
∑

fk · dmaxk · hmaxk · xk

k=1

za podmínek

47
∑

wk xk ≤ 120,

k=1

xk ∈ {0,1}, k = 1, ..., 47,
kde xk označuje umístění k-tého produktu, fk je čistý zisk z prodeje jednoho kusu
k-tého produktu a wk je šířka balení k-tého produktu.

Řešení
Po vyřešení zjistíme, že hodnota účelové funkce je 2 514 korun. Je to zisk, který
pobočka získá, pokud se prodají všechny kusy umístěných produktů na této polici,
kterých je 14. Přehled umístěných produktů lze nalézt v tabulce 3.6 v příloze B.
Úloha č. 1A) umisťuje produkty, které mají v součtu největší zisk, a za podmínky,
aby se dané produkty vešly do šířky na polici. V tomto případě bereme v potaz,
kolikrát se daný produkt vejde do hloubky a do výšky do police, což může vyloučit
produkty, které jsou velké, tedy se nevejdou do police do hloubky či do výšky
vícekrát. Produkty, které byly umístěny v obou z těchto zmiňovaných úloh jsou
menších rozměrů - např. některé jogurty a másla.

3.4.3

Zadání úlohy č. 3

Pobočka v Praze chce do police optimálním způsobem umístit určité produkty. Požadavkem je umístit takové produkty, které mají v součtu největší zisk
za předchozí tři měsíce.
Součástí zadání jsou následující podmínky.
• nepřekročit šířku police
• každý produkt máme k dispozici pouze jednou
• umístit maximálně jeden produkt z každé kategorie produktů
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Pobočka má k dispozici seznam 47 produktů, jež má rozděleny do sedmi vzájemně neslučitelných kategorií - Lahvová mléka, Krabicová mléka, Ovocné jogurty,
Bílé jogurty, Másla, Sýry a Tvarohy a Kefíry, a informace o jejich prodeji za předchozí tři měsíce. Zároveň pobočka uvedla, že produkty umisťuje na polici, jejíž
šířka je 60 cm.
Našim úkolem bude rozhodnout, které produkty se umístí, abychom maximalizovali zisk a zároveň aby byl umístěn právě jeden produkt z každé kategorie.

Model
Po přečtení zadání si uvědomíme, že se jedná o úlohu batohu s vícenásobnou
volbou (2.2.1). Pokud označíme výše zmíněné kategorie postupně N1 , N2 , ..., N7
platí, že N = {1, 2, ..., 47} = ∪7j=1 Nj , a vzniká následující model:
max

47
∑

gk xk

k=1

za podmínek

47
∑

wk xk ≤ 60,

k=1

∑

xk = 1, j = 1, ..., 7,

k∈Nj

xk ∈ {0,1}, k ∈ N ,
kde gk značí zisk z prodeje všech kusů k-tého produktu, xk označuje umístění
∑
k-tého produktu a wk je šířka balení k-tého produktu. Omezení k∈Nj xk = 1 by
∑
šlo zapsat jako 47
k=1 yj,k xk = 1, kde yj,k značí příslušnost k-tého prvku do j-té
kategorie.

Řešení
Po vyřešení dané úlohy dostáváme hodnotu účelové funkce 252 976 korun.
Zde je důležité, na jak širokou polici se produkty umisťují. Pokud zvolíme polici
širší než 64 cm, poté se nám na ni vejdou vždy produkty z dané kategorie, které
mají největší zisk. Na druhou stranu pokud zvolíme šířku police tak malou, že se
nevejdou z každé kategorie ani ty nejmenší produkty, tak poté tato úloha nemá
řešení. Je to z toho důvodu, že omezení ve tvaru rovnosti, které požaduje, aby
byl umístěn právě jeden produkt z každé kategorie, je silná podmínka. Umístěné
produkty a jejich kategorie jsou zobrazeny v tabulce 3.1.
Číslo produktu

Název produktu

Kategorie

4
11
12
27
35
44
45

Maxik Kiwáček
Bylinkový eidam
Čerstvé máslo
Jogurt bílý
Tvaroh Silueta
Poctivé mléko
Čerstvé z hor plnotučné

Ovocné jogurty
Sýry
Másla
Bílé jogurty
Tvarohy a Kefíry
Lahvová mléka
Krabicová mléka

Tabulka 3.1: Přehled umístěných produktů v úloze č. 3 a jejich kategorie
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3.4.4

Zadání úlohy č. 4

Pobočka v Praze chce do police umístit určité produkty. Požadavkem je umístit takové produkty, které mají v součtu největší zisk. Tato pobočka má určený
počet dní, na který chce mít na polici umístěn daný produkt v dostatečném množství. Dostatečné množství je určeno na základě průměrného počtu kusů produktu
prodaného za 1 den. Počet dní je různý pro různé kategorie. Například kategorie Sýry má počet dní, na který má být vystaven produkt v daném množství,
nastaven na 5 dní, bílé/ovocné jogurty na 3 dny, atd.
Součástí zadání jsou následující podmínky.
• nepřekročit šířku police
• každý produkt máme k dispozici v neomezeném množství
• počet kusů na polici musí vystačit na daný počet dní, když známe průměrný
počet prodaných kusů produktu za 1 den
Pobočka má k dispozici seznam 47 produktů a informace o jejich prodeji
za předchozí tři měsíce. Zároveň pobočka uvedla, že produkty umisťuje na polici,
jejíž šířka je 600 cm, výška 25 cm a hloubka 30 cm.
Našim úkolem bude rozhodnout, které produkty se umístí, abychom maximalizovali celkový zisk (získaný z dat z předchozích tří měsíců) za podmínky, že
umístíme tolik kusů produktů, aby zásoba vystačila na daný počet dní.

Model
Po zpracování zadání zjistíme, že se jedná o bivalentní problém batohu, kterým
jsme se zabývali v části (2.1.1). Před sestavení samotného modelu je zapotřebí
provést předvýpočet. Označme počet dní, na který chce pobočka mít vystavený
produkt v dostatečném množství, proměnnou mink . Nejdříve vypočteme, kolik
kusů daného produktu musí daná police obsahovat, aby vystačila na počet dní,
určený hodnotou mink . Tuto hodnotu označíme ksk a vypočteme ji následovně:
ksk = mink ·zk , kde zk je počet kusů k-tého produktu prodaný průměrně za jeden
den.
Vypočteme si hodnoty dmaxk = ⌊ d30k ⌋ a hmaxk = ⌊ h25k ⌋, kde dmaxk značí
kolikrát se daný produkt maximálně vejde do hloubky, pokud umisťujeme balení
produktu za sebe, a hmaxk je kolikrát se maximálně vejde k-tý produkt do výšky,
umisťujeme-li balení produktu nad sebe. Proměnné dk , resp. hk označují hloubku,
resp. výšku balení k-tého produktu. Poté vypočteme jakou šířku bude daný produkt zabírat, pokud bude umístěn tolikrát, aby počet kusů vystačil na mink dní,
na základě údajů o průměrném počtu prodaných kusů produktu za 1 den. Tuto
k
šířku označme w2,k a spočteme ji takto: w2,k = wk · ⌈ dmaxks
⌉, kde ⌈x⌉ značí
k ·hmaxk
horní celou část čísla x.
Poté dostáváme model:
max

47
∑

gk xk

k=1

za podmínek

47
∑
k=1
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w2,k xk ≤ 600,

(3.1)

xk ∈ {0,1}, k = 1, ..., 47,
kde gk značí čistý zisk z prodeje všech kusů k-tého produktu a xk označuje umístění k-tého produktu.

Řešení
K vyřešení byl opět použit modelovací systém GAMS. Hodnota účelové funkce
v tomto případě je 365 292 korun. Umístěných produktů je 14 (viz. tabulka 3.2).
Produkty jsou umístěny v celkové šířce 600 cm, tedy zaplní polici v celé její
šířce. Je vidět, že umístěny jsou jogurty, másla a tvarohy, neboť jejich balení jsou
menší, vejde se jich tedy více do hloubky i do výšky. Pokud bychom uvažovali polici o šířce 8 m, dojde k umístění alespoň jednoho mléka. V našem případě nejsou
mléka umístěna z toho důvodu, že se jednak hodně prodávají, tedy by muselo být
umístěno velké množství kusů, a za druhé má balení mléka velké rozměry, což
by znamenalo, že při velkém počtu prodaných kusů bude zabírat značnou šířku
police.
Číslo produktu

Název produktu

Počet dní

4
10
12
14
16
26
27
29
32
33
35
36
41
47

Maxik Kiwáček
BIO máslo
Čerstvé máslo
Máslo na pečení
Jogo třešně
Jogo ananas
Jogurt bílý
Jogurt BIO
Tradiční máslo
Babiččin tvaroh
Tvaroh Silueta
Farmářský tvaroh
Jogo Farmář
Maxik Třešňáček

3
4
4
4
3
3
3
3
4
1
1
1
3
3

Tabulka 3.2: Přehled umístěných produktů v úloze č. 4 a počet dní, na než má
vystačit počet kusů umístěný na polici
Firma ExTech používá systém Quant, který si před umisťováním produktů
každý z nich nejdříve ohodnotí. Ohodnocení probíhá tak, že se u každého produktu spočítá zisk na 1 cm šířky balení daného produktu, označme tuto hodnotu
pro k- tý produkt proměnnou ek . Výpočet probíhá tak, že se celkový zisk za předchozí tři měsíce vydělí šířkou balení daného produktu, tedy ek = wgkk . Poté se
podívá na proměnnou mink , která označuje na kolik minimálně dní má být umístěn daný produkt. V proměnné zk má uloženou informaci o tom, kolik kusů k-tého
produktu se v průměru prodá za 1 den. Z těchto dat dopočte proměnnou ksk ,
která označuje takový počet kusů k-tého produktu, aby vyšla zásoba na daný počet mink dní. Produkty prochází od těch nejcennější a umísťuje vždy počet kusů
ksk . Pokud bychom tento postup aplikovali na naše data, dostáváme, že se umístí
6 produktů (viz. tabulka 3.3), které zaberou 597 cm, a jejich celkový zisk bude
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183 224 korun. Vidíme, že díky řešení dané úlohy pomocí úlohy batohu získáváme
téměř 2x větší zisk. Při porovnání produktů, které jsou umístěny v našem případě
a v případě systému Quant dochází k určité shodě. Produkty č. 4, 12, 27, 41 a 47
jsou umístěny v obou případech. Důvod, proč firma umístí pouze 6 produktů je
ten, že produkt č. 44 se umístí v pořadí jako 5., neboť zisk na 1 cm má velký, ale
prodává se v takovém množství, že zabere 352 cm, tedy více než polovinu police.
To se v našem modelu nestane, neboť maximalizujeme celkový zisk a projdeme
všechny možnosti jaké produkty umístit, a tím získáme mnohem lepší řešení.
Číslo produktu

Název produktu

4
12
27
41
44
47

Maxik Kiwáček
Čerstvé máslo
Jogurt bílý
Jogo Farmář
Poctivé mléko
Maxik Třešňáček

Tabulka 3.3: Přehled umístěných produktů firmou ExTech s.r.o.
Samozřejmě systém Quant neumisťuje produkty jen dle výše zmíněných podmínek. Před samotným výpočtem pobočka často uvede, že chce mít produkt
umístěn v dostatečném množství na daný počet dní, ale v případě, že by produkt
zabíral značnou část police, nastavuje se zde hodnota, která značí, kolik kusů balení může být umístěno maximálně vedle sebe. Poté je tedy v algoritmu podmínka,
kde pokud by mělo být umístěno 5 kusů produktu vedle sebe (a to pobočka nechce, nastaví proto maximum na 4), dojde k omezení pouze na 4 kusy vedle sebe.
Nebo lze navolit prioritu produktu, a to fixní, volitelnou a vyžadovanou. K tomu
je potřeba znát dvě hodnoty ksk a ksmaxk . Hodnota ksk je kolik kusů daného
produktu musí daná police obsahovat, aby vystačila na počet dní, daný hodnotou
mink na základě znalosti průměrného počtu prodaných kusů za 1 den. Hodnota
ksmaxk se spočte z toho, co zadá uživatel, jako ksmaxk = smaxk ·hmaxk ·dmaxk ,
kde smaxk je kolik minimálně kusů produktu chce uživatel mít umístěn do šířky.
Nejdříve se umisťují produkty s fixní prioritou a u nich se umístí ksmaxk kusů
nehledě na to, jaké jsou prodejní data a jakou šířku police zaberou. Poté ty s vyžadovanou prioritou, což znamená, že se umístí takový počet kusů, který odpovídá
většímu číslu z hodnot ksk a ksmaxk . Nakonec se umisťují produkty s volitelnou
úrovní priority, u nichž se umístí počet kusů stejný jako u vyžadované priority.
Rozdíl je ten, že u vyžadované úrovně priority dojde k umístění produktu, i když
nesplní podmínky doplňování. Doplňování je další důležitá věc. Pobočka zde nastaví "umístit produkt, je-li zásoba alespoň x kusů". To má vliv na produkty, které
mají nízké prodeje, ale pobočka je přesto chce umístit, neboť je chce doprodat.
Pokud má například na skladu 50 kusů s volitelnou prioritou a nastaví x = 50,
tak se i přes nízké prodeje umístí. Hlavní rozdíl mezi volitelnou a vyžadovanou
prioritou je, že i když se prodává daný produkt tak málo, že by se nestihl prodat
ani jeden kus za mink dní, tak volitelný nebude umístěn, ale vyžadovaný ano.
Pokud by v polici zůstalo volné místo, pak se v dalším kole systém snaží přidat jedno balení produktu (opět postupuje od nejcennějších k nejméně cenným)
na šířku tak, aby se to stále vešlo do police.
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Z toho vidíme, že prvotní zmíněný postup, jak systém produkty umisťuje, je
značně zjednodušený. Pokud by ovšem ale hodnoty ksmaxk a ksk byly shodné a
všechny produkty měly nastavenou vyžadovanou úroveň priority, vede to na výše
uvedený postup, u něhož jsme zjistili, že naše řešení úlohou batohu je podstatně
kvalitnější, neboť zisk je 2x větší.

3.5
3.5.1

Stochastické rozšíření
Teorie

V předešlých příkladech jsme měli situaci, kde známe všechny potřebné parametry. Při řešení reálných problémů se však můžeme setkat s tím, že některé
parametry se vyznačují jistou mírou náhodnosti. Těmito úlohami se zabývá stochastické programování. Rozdíl je tedy ten, že parametr nemá konkrétní hodnotu,
ale je to náhodný parametr ω s určitým pravděpodobnostním rozdělením. Čerpejme z Dupačová (1986).
Obecnou úlohu stochastického programování lze formulovat následovně.
”min f (x, ω)”
za podmínek ”g(x,ω) ≤ 0”
x ∈ X,
kde X ⊂ Rn , ω = (ω1 , ..., ωm ) ∈ Ω ⊂ Rm je náhodný vektor z daného pravděpodobnostního prostoru (Ω, A, P ) a f : X × Ω → R, g : X × Ω → Rm jsou funkce
měřitelné vzhledem k ω pro libovolné x ∈ X.
Množinou přípustných řešení S budeme označovat množinu takových x ∈ X,
které splňují g(x,ω) alespoň s předem danou pravděpodobností 1−ϵ, kde ϵ ∈ (0,1)
je typicky blízké nule.
Množina přípustných řešení má proto tvar
S = {x ∈ X : P [g(x,ω) ≤ 0] ≥ 1 − ϵ},

ϵ ∈ (0,1).

Pokud budeme uvažovat úlohu ve tvaru nerovností
max {cT x : pT x ≤ b, x ≥ 0, x ∈ Zn },
poté model stochastického rozšíření (MSR) vypadá takto:
max cT x
za podmínek P [pT x ≤ b] ≥ 1 − ϵ,

ϵ ∈ (0,1),

x ≥ 0, x ∈ Zn .
V případě, že se náhodná veličina vyskytuje v účelové funkci, odhadne se svou
střední hodnotou a dále se uvažuje náhoda pouze u podmínek úlohy.
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Metoda scénářů
Způsobem, jak vyřešit danou úlohou, je metoda scénářů. Nechť b je pevně
dané a a p je náhodný vektor. Označme si pro k ∈ {1, ..., n} pk jako k-tý scénář
náhodného vektoru p a π k pravděpodobnost k-tého scénáře.
Pro podmínku
pT x ≤ b

(3.2)

připouštíme, že nemusí platit s pravděpodobností rovné jedné, proto si zaveďme
pomocnou proměnnou
δk =

⎧
⎨0, je-li

pro k-tý scénář splněna podmínka (pk )T x ≤ b,
⎩1, není-li pro k-tý scénář splněna podmínka (pk )T x ≤ b.

Nyní už můžeme úlohu (MSR) přepsat pomocí scénářů následovně:
max cT x
za podmínek (pk )T x ≤ b + δ k C,
n
∑

π k δ k ≤ ϵ,

∀k = 1, ..., n,

ϵ ∈ (0,1),

k=1

δ k ∈ {0,1},
x ≥ 0, x ∈ Zn ,
kde C je dostatečně velká konstanta (konečná), která je větší než hodnota (pk )T x
pro všechna k = 1, ..., n.
Pokud není podmínka (pk )T x ≤ b splněná pro nějaký scénář pk , tak vidíme,
že δ k = 1, ale i přesto je podmínka
(pk )T x ≤ b + δ k C

(3.3)

úlohy splněna, neboť jsme C zvolil dostatečně velké. V tomto případě se do sumy
přičte hodnota π k , tedy pravděpodobnost, že nastane scénář pk , pro nějž ovšem
neplatí podmínka (pk )T x ≤ b.
V případě, že podmínka (pk )T x ≤ b platí pro scénář pk , poté je δ k rovno nule
a do sumy se žádná hodnota nepřičítá.
∑
Pro hodnotu sumy nk=1 π k δ k musí platit, že je menší nebo rovna hodnotě ϵ,
neboť suma obsahuje pravděpodobnosti těch scénářů, pro které neplatí podmínka
(pk )T x ≤ b. Čehož jsme chtěli docílit, neboť na začátku jsme hodnotou ϵ určili
horní hranici pro nesplnění podmínky (3.2).
Při pohledu na podmínku (3.3) vidíme, že ji má smysl uvažovat pouze pokud existuje alespoň jedno k = 1, ..., n takové, že scénář pk porušuje podmínku
(pk )T x ≤ b a zároveň platí π k < ϵ. Neboť pokud všechny scénáře splňují podmínku (pk )T x ≤ b, poté je δ k vždy rovno nule a do nerovností v podmínce (3.3)
nikdy nepřispějí, a pokud u nalezeného scénáře neplatí π k < ϵ, poté v modelu
∑
nikdy nedojde ke splnění podmínek, neboť poté neplatí ani nk=1 π k δ k ≤ ϵ.
Pokud by takový scénář neexistoval, poté by stačilo uvažovat pouze podmínku
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pT x ≤ b z úlohy (MSR) pro náhodný vektor p s jednotkovou pravděpodobností.
Ukažme si tuto situaci na následujícím příkladě. Mějme 10 scénářů, kde každý
1
. Pokud by zadání úlohy požadovalo splnění podmínky
má pravděpodobnost 10
9
(3.2) s pravděpodobností větší než 10
a my bychom našli scénář j, pro nějž neplatí
∑10
j T
(p ) x ≤ b, poté podmínka k=1 π k δ k ≤ ϵ by nebyla splněna. Neboť víme, že
π i ≥ ϵ pro každé i = 1, ..., 10.

3.5.2

Zadání

Budeme uvažovat podobné zadaní, které bylo použito u příkladu č. 4.
Pobočka v Praze chce do police umístit určité produkty. Požadavkem je umístit takové produkty, které mají v součtu největší zisk. Tato pobočka chce vždy
umístit každý produkt v takovém množství, aby počet kusů produktu vystačil
na daný počet dní dle toho, kolik kusů produktu se prodá denně. Pobočka neví,
který z pěti možných dnů bude zboží dovezeno, tedy počet dní bude neznámý
- bude to náhodná veličina. Tato veličina bude mít diskrétní rozdělení a může
(tj. zboží bude doručeno
nabývat pěti hodnot: hodnoty 1 s pravděpodobností 11
20
za jeden den, tedy zásoba má vydržet na jeden den - min1 = 1), hodnoty 2 s prav1
1
děpodobností 41 , čísla 3 s 81 , 4 s pravděpodobností 20
a hodnoty 5 s 40
. Pobočka
vždy když dojde zboží polici vyprázdní a poté umístí nové produkty. Chce tedy
maximalizovat zisk z umístěných produktů.
Součástí zadání jsou následující podmínky:
• nepřekročit šířku police
• každý produkt máme k dispozici v neomezeném množství
• počet kusů na polici musí vystačit na daný počet dní, když známe průměrný
počet prodaných kusů produktu za 1 den
Pobočka má k dispozici seznam 47 produktů a informace o jejich prodeji
za předchozí tři měsíce. Zároveň pobočka uvedla, že produkty umisťuje na polici,
jejíž šířka je 600 cm, výška 25 cm a hloubka 30 cm.
Našim úkolem bude rozhodnout, které produkty se umístí, abychom maximalizovali zisk z prodaných kusů.

Model
Uvažujme model podobný modelu (3.1) v příkladu č. 4 - půjde o jeho stochastické rozšíření. Pro jednodušší orientaci uveďme, že indexem k budeme označovat,
o jaký produkt se jedná, a index j označuje daný scénář.
Označme počet dní, na který chce pobočka mít vystavený produkt v dostatečném množství, proměnnou min. Tato proměnná může nabývat pěti různých
hodnot (1, 2, 3, 4 a 5), tedy j = 1, ..., 5. Z toho je patrné, že v úloze budeme uvažovat pět scénářů. Pro každý ze scénářů si vypočteme hodnotu ksjk = minj · zk ,
kde zk je počet kusů k-tého produktu prodaný průměrně za jeden den. Tato
hodnota značí kolik kusů k-tého produktu musí police obsahovat, aby vystačila
na minj dní. Pro každý ze scénářů a každý produkt musíme spočítat jakou šířku
bude daný produkt zabírat, pokud bude umístěn tolikrát, aby počet kusů vystačil na minj dní, na základě údaje o průměrném počtu kusů produktu prodaném
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za 1 den. Vektory s těmito hodnotami budou j-té scénáře náhodného vektoru
v = (v1 , ..., v47 ), který ve složce vk nese informaci o tom, jakou šířku zabere k-tý
produkt, pokud bude umístěn v dostatečném množství.
Hodnota vkj udávající šířku k-tého produktu, který je umístěn tolikrát, aby
zásoba vystačila na minj dní, se spočte dle vzorce:
vkj

ksjk
= wk · ⌈
⌉,
dmaxk · hmaxk

kde wk je šířka k-tého produktu, dmaxk = ⌊ d30k ⌋ a hmaxk = ⌊ h25k ⌋ jsou hodnoty
ukazující kolikrát se daný produkt maximálně vejde do hloubky, pokud umisťujeme balení produktu za sebe, a kolikrát se maximálně vejde k-tý produkt
do výšky, umisťujeme-li balení produktu nad sebe. Proměnné dk , resp. hk označují hloubku, resp. výšku balení k-tého produktu. ⌈x⌉ značí horní celou část čísla
x a ⌊y⌋ značí dolní celou část čísla y.
Rozeberme si jednotlivé scénáře a jejich pravděpodobnosti:
1
) s pravděpodobností π 1 =
• v 1 = (v11 , ..., v47

11
,
20

2
• v 2 = (v12 , ..., v47
) s pravděpodobností π 2 = 14 ,
3
• v 3 = (v13 , ..., v47
) s pravděpodobností π 3 = 18 ,
4
• v 4 = (v14 , ..., v47
) s pravděpodobností π 4 =

1
,
20

5
• v 5 = (v15 , ..., v47
) s pravděpodobností π 5 =

1
.
40

Jako v teoretické části uvažujme, že podmínka
(v j )T x ≤ b

(3.4)

nemusí platit pro každé j = 1, ..., 5, proto si zaveďme pomocnou proměnnou
δj =

⎧
⎨0, je-li

pro j-tý scénář splněna podmínka (3.4),
⎩1, není-li pro j-tý scénář splněna podmínka (3.4).

Základní model úlohy vypadá takto:
max E

47
∑

fk · xk · zk · min

k=1

za podmínek P (

47
∑

vk xk ≤ 600) ≥ 1 − ϵ,

ϵ ∈ (0,1),

k=1

xk ∈ {0,1}, k = 1, ..., 47,
kde fk značí čistý zisk z prodeje jednoho kusu k-tého produktu, zk je počet kusů
k-tého produktu prodaný za jeden den a xk označuje umístění k-tého produktu.
Proměnné min a vk jsou náhodné veličiny.
Z důvodu, že v účelové funkci je pouze min náhodná veličina, vztahuje se
střední hodnota pouze na ni. Střední hodnotu spočteme takto:
E[min] =

5
∑
j=1

π j minj =

11
1
1
1
1
7
·1+ ·2+ ·3+
·4+
·5=
20
4
8
20
40
4
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Poté model můžeme přepsat jako úlohu celočíselné optimalizace, která vypadá
následovně:
47
∑

7
· fk · xk · zk
k=1 4

max
za podmínek

47
∑
j

vk xk ≤ 600 + δ j C,

∀ j = 1, ..., 5,

k=1
5
∑

π j δ j ≤ ϵ,

ϵ ∈ (0,1),

j=1

δ j ∈ {0,1},
x ∈ {0,1}47 ,
kde π j jsou pravděpodobnosti, že nastane j-tý scénář. Konstantu C určíme dostatečně velkou. Zvolme tedy C = 10000.

Řešení
Úlohu budeme řešit pro různé volby ϵ ∈ (0,1).
Uvažujme splnění podmínky v T x ≤ b s pravděpodobností větší než 0,975,
tedy zvolme jakékoliv ϵ < 0,025. Víme, že každý scénář má pravděpodobnost
větší a nebo rovnu číslu 0,025. Z toho vidíme, že nemůžeme dovolit porušení podmínky (3.4) ani v jednom scénáři. Musíme tedy požadovat splnění podmínky (3.4)
pro každé j = 1, ..., 5. Řešíme tedy úlohu bez proměnných δ j vypadající takto:
max

za podmínek

47
∑

7
· fk · xk · zk
k=1 4

47
∑
j

vk xk ≤ 600,

∀ j = 1, ..., 5,

k=1

x ∈ {0,1}47 .
Po vyřešení této konkrétní úlohy dostáváme hodnotu účelové funkce 4 455,5 korun
a 10 umístěných produktů. Je to maximální hodnota střední hodnoty zisku s tím,
že pobočka má jistotu, že se na polici vždy vejde daný počet kusů dle počtu dní,
na který má mít produkt umístěn. Seznam umístěných produktů je k nalezení
v tabulce 3.4.
Nyní požadujme splnění podmínky v T x ≤ b s pravděpodobností alespoň
0,975, tedy uvažujme ϵ = 0,025. Z toho vyplývá, že připouštíme porušení podmínky (3.4) pro scénář v 5 . Poté řešíme model již původní, s proměnnými δ j .
Dostáváme, že hodnota účelové funkce je 5 223,75 korun, a umístili jsme 12 produktů. Připustili jsme, že nemusíme mít na polici umístěn dostatečný počet kusů
na 5 dní, a tím se nám hodnota účelové funkce zvýšila přibližně o 800 korun.
Pro teď zvolme ϵ = 0,1 a uvidíme, jak se hodnota účelové funkce změní, když
dovolíme větší riziko. Vidíme, že podmínku (3.4) mohou porušit dva scénáře, tedy
že nemusíme mít umístěn dostatečný počet kusů na 4 a 5 dní. V tomto případě
dostáváme hodnotu účelové funkce 6 228,25 korun. Což je o více než 1 000 korun
větší zisk než v předchozím případě. V tomto případě bylo umístěno 13 produktů.
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Dále volme ϵ = 0,2 a uvidíme, jak se hodnota účelové funkce změní, když
umožníme takto velké riziko. Porovnáním pravděpodobností jednotlivých scénářů
a hodnoty ϵ zjistíme, že podmínku (3.4) mohou porušit dokonce tři scénáře. Tedy
připustíme, že nebudeme mít vystaven takový počet kusů, abychom vystačili na 3
a více dní. V tomto případě by zisk pobočky byl 7 862,75 korun a umístilo by se
20 produktů. Zde vidíme, že nárůst zisku je přibližně o 1 500 korun.
Číslo

Název produktu

P = 1 P ≥ 0,975 P ≥ 0,9

P ≥ 0,8

3
4
10
11
12
14
15
16
20
21
22
24
27
29
32
33
34
39
40
41
46
47

Smetanka
Maxik Kiwáček
BIO máslo
Bylinkový eidam
Čerstvé máslo
Máslo na pečení
Kefír meruňka
Jogo třešně
Milkito
Jogo kiwi
Jogurt řecký
Taveňák
Jogurt bílý
Jogurt BIO
Tradiční máslo
Babiččin tvaroh
Kefír Natural
Oříškový tvaroháček
Plesnivec
Jogo Farmář

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
-

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Maxik Třešňáček

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Tabulka 3.4: Výčet produktů umístěných v úloze č. 5 dle výše pravděpodobnosti
Poznámka. Pokud bychom zvolili ϵ = 0,45, poté bychom dovolili porušení podmínky (3.4) pro čtyři scénáře, tj. bychom připustili, že nebudeme mít vystaven
takový počet kusů, abychom vystačili na 2 a více dní. V tomto případě je hodnota účelové funkce 11 005, 75 korun a 29 umístěných produktů. Tolik umístěných
produktů je z toho důvodu, že každý je umístěn pouze v takovém množství, aby
vystačilo na jeden den, tedy nezabírá tolik místa.
Poznámka. Množství dodaného zboží je takové, jaké si určí pobočka. Tedy pokud
pobočka určí, že půjde do velkého rizika a zvolí ϵ = 0,45, tedy splnění podmínky
v T x ≤ b s pravděpodobností alespoň 0,55 (případ ve výše uvedené poznámce),
poté bude dodáno vždy takové množství kusů, aby vystačilo na jeden den. Pokud
ovšem zboží druhý den nedojde, pobočka nemá dostatek kusů produktů, tedy
nebude mít co prodávat a klesl by jí zisk. Pokud by pobočka zvolila jinou pravděpodobnost a zboží došlo dříve než na kolik dní má zásobu, poté je zboží ze skladu
odvezeno a naskladněno nové.
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Poznámka. Druhá možnost by byla, že by bylo vždy dodáno takové množství
kusů, aby vystačilo na 5 dní. Pobočka se poté rozhodne, jakou variantu zvolí
(tedy výši pravděpodobnosti), a podle toho umístí produkty. Například pobočka
určí, že půjde do velkého rizika a zvolí ϵ = 0,45, tedy splnění podmínky v T x ≤ b
s pravděpodobností alespoň 0,55 (případ zmíněný výše). Pokud ovšem zboží druhý
den nedojde, pobočka musí povolat dalšího zaměstnance, který zboží na další
den narovná. Ovšem tomuto zaměstnanci musí zaplatit a tedy poté vydělá méně.
Pokud zboží dojde dříve než za 5 dní, zboží ze skladu je odvezeno a naskladněno
nové, což by bylo značně nepraktické v takovém množství.
Poznámka. Soubor s informacemi o produktech a zdrojové kódy k jednotlivým
úlohám jsou uloženy na přiloženém CD.
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Závěr
V této práci jsme se zabývali základy teorie celočíselné optimalizace a úlohou
o batohu, která je speciálním případem úlohy celočíselné optimalizace. V praktické části jsme využili teorii z předchozích dvou kapitol a ukázali jeden příklad
praktického využití úlohy o batohu.
V praktické části jsme řešili problém jak co neefektivněji umístit produkty
do police, abychom maximalizovali zisk z prodeje těchto produktů. Na základě
vstupních dat a požadavků pobočky jsme vytvořili vhodný model. Formulovali jsme potřebné ohraničující podmínky, aby byly splněny požadavky pobočky.
Úlohu jsme řešili pomocí modelovacího systému GAMS. V druhé části jsme řešili
podobný problém, pouze dny dodání zboží na pobočku byly náhodné.
Z výsledků vyplývá, že použití modelu úlohy o batohu na tento problém je
vhodné. Při porovnání získaných výsledků a výsledků, které dává systém Quant
používaný firmou ExTech s.r.o., zjistíme, že naše výsledky v nejjednodušším případě dávají 2x větší zisk.
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Příloha A
Číslo
Název
produktu produktu

Číslo
produktu

Název
produktu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Kefírové mléko nízkotučné
Jogo ananas
Jogurt bílý
Kefírové mléko jahodové
Jogurt BIO
Kefírové mléko meruňkové
Ementál s ořechy
Tradiční máslo
Babiččin tvaroh
Kefír Natural
Tvaroh Silueta
Farmářský tvaroh
Jogo tropic
Mandlové mléko
Oříškový tvaroháček
Plesnivec
Jogo Farmář
Maxik Meruňáček
Oříškové mléko
Poctivé mléko
Čerstvé z hor plnotučné
Pomazánka s česnekem
Maxik Třešňáček

Lahodné mléko
Čerstvé z hor polotučné
Smetanka
Maxik Kiwáček
Dietní mléko
Čerstvé z hor nízkotučné
Smetana na vaření
Farmářské mléko BIO
Nejlepší ementál
BIO máslo
Bylinkový eidam
Čerstvé máslo
Holandský chedar
Máslo na pečení
Kefír meruňka
Jogo třešně
Svačinkové mléko s ban.
BIO mléko
Eidem s kousky šunky
Milkito
Jogo kiwi
Jogurt řecký
Smetana na šlehání
Taveňák

Tabulka 3.5: Seznam produktů
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Příloha B
Číslo

Název produktu

Úloha č. 1A

Ú. č. 1B

Ú. č. 1C

Ú. č. 2

1
3
4
5
9
10
11
12
14
16
20
21
22
24
26
27
28
29
32
33
35
36
37
40
41
42
43
44
45
46
47

Lahodné mléko
Smetanka
Maxik Kiwáček
Dietní mléko
Nejlepší ementál
BIO máslo
Bylinkový eidam
Čerstvé máslo
Máslo na pečení
Jogo třešně
Milkito
Jogo kiwi
Jogurt řecký
Taveňák
Jogo ananas
Jogurt bílý
Kefírové mléko jahodové
Jogurt BIO
Tradiční máslo
Babiččin tvaroh
Tvaroh Silueta
Farmářský tvaroh
Jogo tropic
Plesnivec
Jogo Farmář
Maxik Meruňáček
Oříškové mléko
Poctivé mléko
Čerstvé z hor plnotučné
Pomazánka s česnekem
Maxik Třešňáček

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
-

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Tabulka 3.6: Přehled produktů, jež byly umístěny v úloze č. 1 a 2
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