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Az egészértékű programozásról az utóbbi
években igen sok cikk jelent meg, azonban
egyetlen összefoglaló, rendszerező munka
som. ,J clon könyv viszont ilyen t.ípusú :
u tómában jé.rtas és az abban t{ijékozatlan
olvasónak is új, hozzáférhető ismereteket
nyújt. A könyv nyolc fejezetben tárgyalja
< kombinatorikus meggondolásokon ala
puló megoldási módszereket.
Az első Iejczoí.ben a témakörben júrat
lanubb olvasót vozet.i közelebb a problé
múkhoz, gazd1tSúgi példákon keresztül
mu tabju meg az ogészértékű programozás
linsznú,lhat;óságiH 11 gyakorlatban. Az iro
•.lo,lornból jól ismert hátizsák-probléma,
n hujórakodria, tiz utazó-ügynök és a gyár
t n l ~p í tó s prohh'•mái min, J megfogalmazha
t ók dis·,.kr0, prog-r·amoz,isi Ioluda.tként..
A második Icjezet a munka matomat.i
ku.ilng logogys{·gesebb része. A Rzerző rcn
, tvt; t.oremt.ot.t u sokféle, alig k ülönböző,
, lo jolölóaeikbon Óf! n10.~·fogalmuzúsukb,in
l,oLerogón lcsz.unldlúsi módszerek z.űrz.ava
nUmn. E:gyHúgcs jelölésrendszert vcz ot.ctt,
be, és tömören rncgfogu.lmazta azt ttz alap
n i vol, arrnilyrn o z~ k az algoritmusok épi'd
nok. ,.\ luszá,mlálá.si módszerek tiszti'rn
korn biu.uori k, ,s mogoldüsokon alapul na.k.
yf i vol a diszkrét. halmaz, umolyon egy eél
l'i',ggvóny o pt si m u m <t í keressük, legtöbb
ször v6grn< is, minden Plemel egyszer· 6R
<:H11,:( egy,,;z,•r llWgvizsgálva biztosan eljuou n k
az opLi111,l.!i,, megulcláshoz. M ~él
a
l1•l1<"i:,6gl'S rrwgoldú,.9ok olyan sorbaren.lo
,.,íH,', n.rnclyn(·I u lohctó legkevesebb 111eg
old.if<t kell cx plicitc megvizsgiilni. A szerző
mcgrulju u.nnn.k a7, algoritmusnak a vázúL,
itrncly <l/;y Lots,.ől .gos véges hulrnaz lesz,irn1,iln.si'. r11. :11 lu.dmaH. U/!,Vanakkor tág 1,er-et
l,,tg_v a probl6ma specialitáslinak fo,:vo1,•rnh,·vételóre t'ip;y, hogy különféle teszt,eket
,·czot br;. A Lcs,.tek annuk uldönLósóre szol
gálnu.k, hogy a rnegengetlnU Jialmazt
hogyan R'!.Ííldtlol'tjiik kiRebh. ,lo az opLi-

mális megoldást még tartalmazó halmazzá.
Az tilgoritmusok hatékonysága attól függ,
milven jó teszLeket alkalmazunk. A könvv
nai.y sogíLséget nyújt rendszerezésükben
és ért6kolésükben.
A második fejezet eredményeire épülnek
!1.Z öti.idik ós a hatodik fejezetben részlete
sen lcítt algoritmusok.
Az ötödik fejezet Glover többfázisú duál
a.lgoritmusát ismerteti. Ebben a lineáris
diszkrét programozásban használatos csak
nom vt1larnennyi teszt-típus megtalálható.
Nérnolyildik eléggé munka,igényes és hasz
nálaLu k akkor célszerű, ha segítségükkel
jelentősen szűkí.tbet,jük < vizsgált halmazt.
A foladn,t jellegétől és méreteitől függ,
melyiket célszerű választani.
A hatodik fojezet Balas additív algorit
musát, Lál'(ryalja. Megmutat.ja, hogy a
második fejezetben adott algoritmus-vázba
hogyan illeszkedik he BuJasnak az eddi
giektől láLszólag eltér6 leszámlálása és
t,csztjoi.
·1,:1nagyoltabb, és az operációkuttttáslrnn
júruLlt1nabb olvasó ;iz,.í.mr\.r.-:L nelrnzcbben
érthető a hannu.Jik és a negyedik fejezet,
t1hol a korlútozús és sz,;tválasztás mód
szereit (Branch and Bound) és a dinamikus
prográmozásL al lmlmazza egészértók(í prob
lt'·mák megoldására. A Branch and Bound
múrh-;zcr lelr:isa szükségleloniil elválik } o
leszámltilási algoriLn1uHoktól: < második
fejezet alapján megfogalmazható lenne egy
alig általánosabb algoritmus, melynek spe
<!iális eseteként; megkaphatók mind <
lc\Bz,,rnlálúsi, mind a Branch and Boi,ml
clj,ír·,í.sok.
[~z a ka1iosOJat, jobban kitünik ' t nyol
cadik f'ejczotlion, amely Ba.las filter mód
szeréL ismerteti a könyv egységes jelölés
rendszerében álf'ugalmazva. Ez az algoril rnns u. rnegold1i,«,knak a korlátozás és szél
választás elvt'•n alapuló implicit leszám
láltís1ít. ] . v í o i ki <· koráblmn megismert
Lesztckkel.
• í éé uz eddig tárgvalt módszerek tisztn
cgészértúkü probhímlik megoldására vonat kozl·.ak. n lwLPdik fejezet vegves egész-
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értékü feladatokat. kirgyal. A módszer
Benner dekompozíciós algorit.m11,;án1 t;'i,.
rnasz kodik úgy, hogy folytonos feladatok
és tiszta egPszt'.rtékí.í feladatok sorozutűt
oldja meg.
!G kell emelni a munka mai emut.ikni
igényossógét és azt, hogy a szerző ügyes
kézzel válogatta ki az ismertetett, egy-egy
típust jól reprezentáló algoritmusoJml,
nem feledkezve rneg az értékelésü loúi,
bíralat.ukról sem. A fejezetek végén jól
szemlél telő, kidolgozott numerikus pél• lák
találhatók. A könyv végén bőséges iroda
lomjegyzék áll rendelkezésre. \(01:,ic,; L.
Béla munkája a témakör Íl"IÍnt érrloklő
dőknek, matematikusoknak és nem mu.to
matikusoknak cgycr.int. husznos kb.ikiú,yv.

JATI K. S1rnGOP'.rA-.K,1.RL 1\. \,'ox: l•Jr:r1nomic .1.n,ilysis arui Oricv.uior.« li csrarc}«:

Optimization ToehniqueR in
Q u a n tit a. t, iv o 1,; e o n o rn i u 1\/1 o
d el s. (Gazdasági elemzés és opcrució
kut.atúa: Optirnálúsi módszerok rt kvuut.i
tat ív gazdasági mo.Iellekbcn.) Nori h-1 Iol
Iand l'L1bl. Co. ArnsLordam London. I \Jli\l.
A könyv különböző opt.imálási módszc
rek gazdasági (olaősorbun mikroökonó
miai) alkal111,.1·1.1ttJLtnuk g1w.dur,- v,í.limzLékáL
nyújtja. A cím hosazúaáaa mrir jelzi ,, rníí
intordiszciplinűris jollevót;
A szerzők ~t kvaní.it.u.Iv gaz,lti,súgi poli
t,ikát az operéciókutatűs és a lcözg1w,dasági
elmélet, közöt.t i híclkc\nt; jellemzik, majd u
könyv clso felél az al kalmuzot.L n1ódR1/,c,1·c,k
szerint csoport.osft.jűk. Al iucé.ris progrnrrw
zási módszerek és áltaUnoRításaik u lineáris
tört-progrumozűst, 1tz c•gés1/. értékíí lineáris
pro 6t•ütn01/,ÚSL, a .lekompoz.Iciós oljá.rűsokat
és a rekurz ív prngramozásL if' nu.tg11kl>n11
fogblják. 1,: mórlr;zcrck g11zdw,úgi tt,llrn,lina
zúRáL tL kiivcLlrnző pél.dfllwn m11LaLják I.Ju:
a nomzol.i jövedclom niiv,:lcuclr;si r{Ll,újá1111k
max.im,í.l(tsn; ,,ulső it bizLonság" ül v al kfll
m11zása a JrnokM.aLi programou1sbnn; allo
kációs prnblémák; torvozeLok köziiLl.i válo
gatús; fölclhasznosít,ás; toclinológi{d, közl.i
válaszL,i:;; sLtLl,isztikai bocsléK. A Df\1"11
lineáris és dinamikus programo·1.,h1sul lúg
lai kozó fojozot kit{, r vari,ici 6-s·/,1írn f Liisi
problém{dml. 6s ,1zabályozásolmúh1Li rnodol
lelne·is és ezeket iparfojlcsztósi, lrnpaciLás
növelési problémákra 11lkalmu,-.za, vala
mint a termelés időbeni üLomozéséro és egy
m!1kroökonómiai növekedési modollm. A
következő két téma: érzókenys,Sgi vizsgá
latok és vnlószíníísóisi programoztis. Mind-

kott.őL ogy muzőgazdu~úgi iiwm t.cnnék
sLruktúró.jttnR,k rószloles 11unwríirns vizsg,i
laL:'tm haszrníJjúk, fo\l,él,dezvo, hogy a,.
ámk vélotlenszeríku vúll.oznuk.
A künyv rnú.sodik fele olyan gazdasétl'.·
[>olitikai probl,fo1ákaL L,ir6yal, i:tmelyoknPk
111egolclása az clőz61cg bevezetett (és esoLlu;.:
l,ovábhi) módszerek kombinációját igényli.
A vfülalati mo.gu.La.1·hi" rno,ldljoi közi"u "
tonnclési-kés1,leLr•zési és a kapacitúsfojleiv1 éfli fuladaLok j,:í,ts1.,í,k a vezet6 szcrcpeL.
do so,·lmnúllüsi !11dLit·lluk {,s Cl'M-l'E1~T
rnócl,;·1.urok is hnlyoL Jrnpnak. Az oktatrí.;;i
intóz111é11yok l,orvczósövel és eröforrása.irmk
:11lok,foiójrív1.tl foglalkozó rnodcJlokbea vá.l
LozuloR móds;,,ornk szolgúl.n11k ,1 Lanári lrnr
1,uoszLúsíimd,, u heiAkolúzíisi politikúnnk
és a1/. int.<\zmt'-ny 11iivdwrlést'1tok 1,ervczt'·
~•Írn. A ki lioc:sáLús mórésóro vonatkoz6
11wgf"ontolriAok, r1mol_n,k olőw1,i,r oz okt.a
Lúsi inLézményoknél lcípnr-,k fol, az uLolsó
fojnzntben kiLurjednck olyan 1ilLalánosabb
I tí.rs,.ul11l,11i fonn,iciókra. Ltmulyok rnaguk
bnn foglal no.le mind piaci, mind nem piacr:i
dolgozó i.nt,t\zrnényul<ot. Az utolsó olőt ii
fojoznt dokornpozfciós rnodollekeL allmlmn1.
1:gyrríH·1.I. kiRlwrnslcocJclrni víilli.lntok ktilö11biiző
vorsony-RziLuó.eióinak
olomzésér,·.
111étsrüszt f.1 110;11wi, guzdn9Ú;,i polilík1í.ján11k
,·,,gionálifl folbo11t,áHár,1.
'.11int r.L fonl-i fölsorolás mut.aLja, a szo,
zlllrnuk sikerült olyan kiinyvoL frniol,.
,u,wlybon vi.t!ó~t,gos g,izd,.,súgi ·problém,ik
opLi,nú.lás o'1Ljú11 való nwg(lldü.sám t.örnk
~zcnok ,.íci 1Hl111 11·1,I ,~ szok,ísoH 11LaL járják.
hogy 1.11. opl.i1mil,u,i rnórhwrekct cgyszerií
,,(1.ol (, nurnurikuH póld,íklwl vagy kiagyn.11
rnorlellc,kln'l ill11H1.l,n\lj,í.k. I•'. Loki11"0Lb('n
i111po11,ili, ,.e s·Mw1.lik tt\Lul ÖR81,ogyCíjlhLL <'·H
liivaLkozoLL 1rnyitg, l",lo<írl.vo s11j1íL kuLaLt\,;i
crodn ,ónyoi kul. is. Nitgyon 11já11ll11.tLó n
könyv mínduzoknak, tlkik gu.zdasó,gi model
lok rn0gfonnrd,íz,ísúvul ,;;.; t,t,,m·1.,'-;;óvol fo;,'.
lallrnznnk, tlflnok 1ni,d;szc•1·nil okL11,t,ják v>t.1-(,1
Lurntlj,'dc
,\ künyv U1/,0td111.11 11,·111 11yt'ijLj11, J,uiw111
i II kább Cd t,,;Lolo,:i az 11llwl111azol.l, rnttl , ..
mfL(,ik,1i módr;z,:n,k i:"11 ,moLét;, ollcnl,óLb<'"
az olőHzÓvti!, amely HwrinL a szor,,ők ogyik
rő (:(,Jjtt 11.1, ,·ol(·., hogy ,,a .közgazd1\.s1.ok.ut
rnogiHmorCr:"so 1w.okk11l ttz oporáció-kulat,ó,,-:i
tnódszeroklwl, 111.nclyok gn.zdn.ságilu.g lény,··
gof:lC'k". A 1111.1.LemaLilrni ~zoniponLböl énr'·
kon,v olvusóL a szövPghou olőfordu16 rnul<··
,uuLilmi lo111poc1R,íg, f.1 po11latlru1 kijr-lt-11!1·
sok, ogyes gon,lolulnH'nol ck iiRszofiiggéts
Lnlunsógo i8 1nogliökko11tik, 110111 bcszélv•·
a jnliilésro1Hh;z.or é:-; :l L<·nnino]úgir~ kövnl ·
kc,wtlonflégoiről, 1.1,rn<:lyr,k a niegói:t,ésL is
gyakntn ncl1nzít.ik.
kl. If.

