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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη μονοκριτηριακών 

μοντέλων που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του GAMS, η τροποποίηση τους ώστε να 

γίνουν πολυκριτηριακά και η επίλυση τους. Τα μονοκριτηριακά μοντέλα 

αποτελούνται από μία μόνο αντικειμενική συνάρτηση, ενώ τα πολυκριτηριακά 

περιέχουν περισσότερες από μια συναρτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγονται τα 

μοντέλα «MAGIC», «THAIX» και «KORPET» που περιγράφουν προβλήματα που 

επιλύονται μέσω Μικτού Ακέραιου Προγραμματισμού. Τα τρία αυτά μοντέλα 

απεικονίζουν προβλήματα επενδυτικού, βιομηχανικού, ενεργειακού και οικονομικού 

περιεχομένου. Σκοπός της μετατροπής αυτών των μοντέλων σε πολυκριτηριακά και 

επίλυσης αυτών, είναι η εξαγωγή και παρουσίαση του συνόλου Pareto. Το σύνολο 

Pareto απεικονίζει το σύνολο των βέλτιστων λύσεων και είναι οι λύσεις μιας 

αντικειμενικής συνάρτησης, που δεν μπορούν να βελτιωθούν χωρίς να περιορίσουν 

την αποτελεσματικότητα σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες λύσεις. Η επίλυση 

των πολυκριτηριακών μοντέλων έγινε με τη μέθοδο AUGMECON ή αλλιώς 

augmented ε-constraint method, και ανήκει στην κατηγορία των a posteriori μεθόδων 

ή μεθόδων παραγωγής του Πολυκριτηριακού Μαθηματικού Προγραμματισμού.  

Abstract 

The scope of this thesis is to study one-objective models from the GAMS library, 

amend  these models in order to become multi-objective and then solve them. The 

one-objective models consist of only one objective function, while the multi-objective 

models contain more than one function. More specifically the selected models are 

“MAGIC”, “THAIX” and “KORPET”, describing problems solved through Mixed 

Integer Programming. These three models represent problems of investment, industry, 

energy and economy. The purpose of converting these models to multi-objective and 

solving them is the extraction and presentation of the Pareto set. The Pareto optimal 

solutions are the solutions that cannot be improved in one objective function without 

deteriorating their performance in at least one of the rest. The method which was used 

for solving the multi-objective models is called AUGMECON or augmented ε-

constraint method. The augmented ε-constraint method is one of the a posteriori or 

generation methods of the Multiobjective Mathematical Programming. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η επίλυση των προβλημάτων Μαθηματικού Προγραμματισμού (MΠ) με μία μόνο 

αντικειμενική συνάρτηση είναι απλή διαδικασία. Το αποτέλεσμα είναι η βέλτιστη 

λύση και όλες οι σχετικές πληροφορίες για τις τιμές των μεταβλητών απόφασης, 

σκιώδεις τιμές κλπ. Στον Πολυκριτηριακό Μαθηματικό Προγραμματισμό (ΠΜΠ) 

υπάρχουν περισσότερες από μία αντικειμενικές συναρτήσεις και δεν υπάρχει καμία 

λύση που ταυτόχρονα να βελτιστοποιεί όλες τις αντικειμενικές συναρτήσεις. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, οι ιθύνοντες ψάχνουν την «περισσότερο προτιμώμενη» λύση. Στον 

ΠΜΠ η έννοια του βέλτιστου, αντικαθίσταται με εκείνη της αποδοτικότητας ή του 

Pareto βέλτιστου. Οι αποτελεσματικές (ή Pareto βέλτιστες, μη-κατώτερες) λύσεις 

είναι οι λύσεις μιας αντικειμενικής συνάρτησης, που δεν μπορούν να βελτιωθούν 

χωρίς να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες 

λύσεις. Ο μαθηματικός ορισμός της αποτελεσματικής λύσης είναι ο ακόλουθος (για 

να μην αποφευχθεί η γενικότητα, γίνεται η υπόθεση ότι όλες οι αντικειμενικές 

συναρτήσεις fi, i = 1 ... p είναι για μεγιστοποίηση): Μια εφικτή λύση x ενός 

προβλήματος ΠΜΠ είναι αποτελεσματική εάν δεν υπάρχει άλλη εφικτή λύση x’ έτσι 

ώστε fi (x’) ≥ fi (x) για κάθε i = 1, 2, ..., p με τουλάχιστον μία ακριβή ανισότητα. 

Κάθε αποτελεσματική λύση αντιστοιχεί σε ένα μη κυρίαρχο ή μη βελτιώσιμο 

διάνυσμα στο χώρο των κριτηρίων. Αν αντικαταστήσουμε την προϋπόθεση fi (x’) ≥ fi 

(x) με fi (x’) > fi (x) λαμβάνουμε τις αδύναμες αποτελεσματικές λύσεις. Οι αδύναμες 

αποτελεσματικές λύσεις συνήθως δεν επιδιώκονται στον ΠΜΠ, διότι μπορεί άλλες 

αποτελεσματικές λύσεις να επικρατήσουν αντί αυτών. Η ορθολογική απόφαση είναι ο 

κατασκευαστής να αναζητά την πλέον προτιμώμενη λύση μεταξύ των αποδοτικών 

λύσεων του ΠΜΠ. Στην έλλειψη άλλων πληροφοριών, καμία από αυτές τις λύσεις 

δεν μπορεί να οριστεί καλύτερη από κάποια άλλη. Συνήθως, ένας ιθύνων είναι 

απαραίτητος για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και για τον προσδιορισμό της 

πλέον προτιμώμενης λύσης. 

Σύμφωνα με την πιο ευρέως αποδεκτή κατάταξη, οι μέθοδοι του Πολυκριτηριακού 

Μαθηματικού Προγραμματισμού μπορούν να ταξινομηθούν ως a priori, 

αλληλεπιδραστικές και a posteriori, ανάλογα με το στάδιο απόφασης που ο 

αποφασίζων εκφράζει τις προτιμήσεις του. Παρά το γεγονός ότι οι μέθοδοι a priori 
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είναι οι πιο δημοφιλείς, οι αλληλεπιδραστικές και οι a posteriori μεταφέρουν πολύ 

περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Ειδικά, οι μέθοδοι a posteriori (ή 

παραγωγής) ενημερώνουν τον υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με όλο το 

πλαίσιο των βέλτιστων εναλλακτικών (σύνολο Pareto) ενισχύοντας την τελική του 

απόφαση. Ωστόσο, οι μέθοδοι παραγωγής είναι οι λιγότερο δημοφιλείς λόγω των 

δύσκολων υπολογισμών που απαιτούν και της έλλειψης ευρέως διαθέσιμου 

λογισμικού. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη τριών 

μονοκριτηριακών μοντέλων που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του GAMS, η 

τροποποίηση τους ώστε να γίνουν πολυκριτηριακά και η επίλυση τους. Τα μοντέλα 

αυτά περιγράφουν προβλήματα Μικτού Ακέραιου Προγραμματισμού. Σκοπός της 

μετατροπής αυτών των μοντέλων σε πολυκριτηριακά και επίλυσης αυτών, είναι η 

εξαγωγή και παρουσίαση του συνόλου Pareto. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η 

AUGMECON και ανήκει στις a posteriori μεθόδους του Πολυκριτηριακού 

Μαθηματικού Προγραμματισμού.   

Το 2ο κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά τις έννοιες του Μαθηματικού 

Προγραμματισμού και του Πολυκριτηριακού Μαθηματικού Προγραμματισμού. Στη 

συνέχεια, στο 3ο κεφάλαιο, θα δούμε την εκτενή ανάλυση της μεθόδου augmented ε-

constraint και μια προσπάθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή της για την 

παραγωγή αποδοτικών λύσεων σε προβλήματα ΠΜΠ. Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται 

εισαγωγή στη γλώσσα μοντελοποίησης GAMS και περιγράφεται αναλυτικά η δομή 

ενός μοντέλου της. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη των τριών μοντέλων. 

Περιγράφεται κάθε μοντέλο ξεχωριστά, απεικονίζονται γραφικά τα σύνολα Pareto 

που προκύπτουν από την επίλυση των μοντέλων και γίνεται σύγκριση και αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων και των μεταβλητών απόφασης. Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο 

συγκεντρώνονται τα συμπεράσματα που απορρέουν από τη μελέτη του ΜΠ, του 

ΠΜΠ και της μεθόδου ΑUGMECON καθ’ όλη τη διάρκεια της διπλωματικής 

εργασίας. 
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2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1 Μαθηματικός Προγραμματισμός 

O Μαθηµατικός Προγραµµατισµός (Mathematical  Programming) αποτελεί το πεδίο 

των  µαθηµατικών που ασχολείται κυρίως µε τη µοντελοποίηση και επίλυση 

προβληµάτων βελτιστοποίησης. Στην προκειµένη περίπτωση µε τον όρο  

µοντελοποίηση εννοείται η όσο το δυνατό πιο ρεαλιστική απεικόνιση του 

πραγµατικού προβλήµατος  µε µαθηµατικές σχέσεις κατάλληλης µορφής, έτσι ώστε 

να  µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι τεχνικές επίλυσης του Μαθηµατικού 

Προγραµµατισµού και να βρεθεί η ζητούµενη λύση. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός 

προβλήµατος (ή ενός µοντέλου) Μαθηµατικού Προγραµµατισµού είναι τα ακόλουθα 

(Williams, 1985; Winston and Venkataramanan, 2003; Σίσκος, 1998).  

Μεταβλητές απόφασης: εκφράζουν ουσιαστικά τους αγνώστους του προβλήµατος 

και είναι οι  µεταβλητές που ελέγχει ο αποφασίζων, δηλ. εκείνες των οποίων τις τιµές 

µπορεί να καθορίσει. Το σύνολο των µεταβλητών απόφασης αποτελεί ουσιαστικά το 

αντικείµενο της διαδικασίας λήψης απόφασης. Η διαδικασία αριστοποίησης 

αποσκοπεί στο να βρεθούν οι τιµές εκείνες για τις µεταβλητές απόφασης οι οποίες 

βελτιστοποιούν την αντικειµενική συνάρτηση.  

Αντικειµενική συνάρτηση: αποτελεί τη  µαθηµατική σχέση των  µεταβλητών 

απόφασης που εκφράζει το κριτήριο βελτιστοποίησης. Επιδιώκεται είτε η 

ελαχιστοποίηση είτε η µεγιστοποίησή της τιµής της αντικειµενικής συνάρτησης. Στα 

προβλήµατα Πολυκριτηριακού Μαθηµατικού Προγραµµατισµού υπάρχουν 

περισσότερες από  µία αντικειµενικές συναρτήσεις  (κριτήρια απόφασης),  γι αυτό 

και τα προβλήµατα αυτά αναφέρονται και ως προβλήµατα διανυσµατικής 

βελτιστοποίησης (vector optimization).  

Περιορισµοί: είναι οι µαθηµατικές σχέσεις που καθορίζουν τις τιµές που µπορούν να 

πάρουν οι µεταβλητές απόφασης στη διαδικασία της βελτιστοποίησης. Καθορίζουν 

δηλαδή το πεδίο ορισµού (εφικτό χωρίο) του προβλήµατος. Οι περιορισµοί µπορεί να 

είναι ισότητες ή ανισότητες.  
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Παράµετροι: είναι τα εξωγενώς οριζόµενα  (εκτός του ελέγχου του αποφασίζοντα) 

µεγέθη του προβλήµατος. Πρόκειται ουσιαστικά για τους γνωστούς όρους του 

προβλήµατος οι οποίοι έχουν σταθερή τιµή στη διαδικασία βελτιστοποίησης. 

Συνήθως είναι συντελεστές των µεταβλητών απόφασης ή εκφράζουν ποσότητες 

απαραίτητες στη διαµόρφωση των περιορισµών (π.χ. την απαιτούµενη ζήτηση  µιας 

δραστηριότητας).  

Τα προβλήµατα Μαθηµατικού Προγραµµατισµού μπορούν να ταξινοµηθούν σε 

διάφορες κατηγορίες ανάλογα  µε το είδος των µαθηµατικών σχέσεων που 

περιγράφουν το πρόβληµα, το είδος των µεταβλητών απόφασης,  το είδος των 

παραµέτρων και το πλήθος των αντικειµενικών συναρτήσεων. Οι σηµαντικότερες 

κατηγοριοποιήσεις είναι οι ακόλουθες (Winston and Venkataramanan, 2003):  

Όταν οι µαθηµατικές σχέσεις που περιγράφουν το πρόβληµα (αντικειµενικές 

συναρτήσεις και περιορισµοί) είναι γραµµικές ως προς τις µεταβλητές απόφασης 

τότε το πρόβληµα χαρακτηρίζεται ως πρόβληµα Γραµµικού Προγραµµατισµού 

(Linear  Programming), ενώ αν είναι  µη γραµµικές χαρακτηρίζεται ως πρόβληµα Μη 

Γραµµικού Προγραµµατισµού (Non Linear Programming). Τα προβλήµατα 

Γραµµικού Προγραµµατισµού αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των 

προβληµάτων Μαθηµατικών Προγραµµατισµού κυρίως λόγω των συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών τους και την ευκολία επίλυσης τους. Με τη µέθοδο Simplex και τις 

παραλλαγές της να κυριαρχούν στην επίλυση τέτοιου είδους προβληµάτων εδώ και 

60 περίπου χρόνια, προβλήµατα Γραµµικού Προγραµµατισµού µε χιλιάδες 

µεταβλητές απόφασης και περιορισµούς επιλύονται σήµερα σε δευτερόλεπτα. 

Αντίθετα η επίλυση προβληµάτων Μη Γραµµικού Προγραµµατισµού είναι πιο 

δύσκολη υπόθεση ενώ συνήθως καταλήγει σε τοπικά βέλτιστα τα οποία δεν είναι 

πάντα και ολικά βέλτιστα.  Για τους λόγους αυτούς επιδιώκεται στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα πραγµατικά προβλήµατα να µοντελοποιούνται ως προβλήµατα 

Γραµµικού Προγραµµατισµού καταφεύγοντας αρκετές φορές σε προσεγγίσεις µη 

γραµµικών συστηµάτων µε γραµµικές σχέσεις.  

Μία άλλη ταξινόµηση είναι ανάλογα µε το είδος των µεταβλητών απόφασης αν 

δηλαδή είναι συνεχείς µεταβλητές ή ακέραιες. Τα προβλήµατα που έχουν  µόνο 

συνεχείς µεταβλητές είναι πιο εύκολο να λυθούν σε σχέση  µε αυτά που έχουν 

ακέραιες µεταβλητές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το εφικτό χωρίο σε ένα 
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πρόβληµα  µε ακέραιες µεταβλητές παρουσιάζει ασυνέχειες δυσκολεύοντας έτσι 

κατά πολύ τη διαδικασία επίλυσης. Από την άλλη µεριά όµως η δυνατότητα χρήσης 

ακεραίων µεταβλητών δίνει τη δυνατότητα µιας πιο ρεαλιστικής  µοντελοποίησης της 

πραγµατικότητας και επίσης επεκτείνει σηµαντικά το πεδίο εφαρµογής του 

Μαθηµατικού Προγραµµατισµού και σε προβλήµατα που έχουν συνδυαστικό 

χαρακτήρα. (συνδυαστική βελτιστοποίηση) τα οποία χωρίς τη χρήση ακεραίων 

µεταβλητών θα ήταν αδύνατο να λυθούν. Στο 95% των περιπτώσεων οι ακέραιες 

µεταβλητές που συναντώνται σε µοντέλα Μαθηµατικού Προγραµµατισµού είναι 

δυαδικές µεταβλητές δηλαδή παίρνουν τιµή 0 ή 1. Αν ένα µοντέλο Μαθηµατικού 

Προγραµµατισµού έχει αποκλειστικά ακέραιες µεταβλητές χαρακτηρίζεται ως 

µοντέλο Ακέραιου Προγραµµατισµού (Integer Programming). Αν έχει και συνεχείς 

και ακέραιες µεταβλητές χαρακτηρίζεται ως μοντέλο Μικτού Ακέραιου 

Προγραµµατισµού (Mixed Integer Programming). Η επίλυση προβληµάτων 

Ακέραιου και Μικτού Ακέραιου Προγραµµατισµού γίνεται συνήθως µε την τεχνική 

φραγής και διακλάδωσης (branch and bound), µια τεχνική συστηµατικής 

εξερεύνησης του πεδίου των δυνατών λύσεων.  

Σε κάποιες περιπτώσεις οι παράµετροι ενός µοντέλου Μαθηµατικού 

Προγραµµατισµού µπορεί να µην εκφράζονται µε πραγµατικούς αριθµούς αλλά µε 

κατανοµές πιθανότητας ή µε ασαφείς αριθµούς απεικονίζοντας έτσι την αβεβαιότητα 

ως προς την τιµή τους. Τότε το πρόβληµα ανάγεται αντίστοιχα σε πρόβληµα 

Στοχαστικού Προγραµµατισµού (Stochastic Programming) ή Ασαφούς 

Προγραµµατισµού  (Fuzzy Programming). Τα τελευταία χρόνια µάλιστα έχει αρχίσει 

να απασχολεί ιδιαίτερα η διαχείριση της αβεβαιότητας ως προς τις παραµέτρους ενός 

µοντέλου ξεφεύγοντας από τις απλές  µορφές ανάλυσης ευαισθησίας που µπορεί να 

προσφέρει και ο Μαθηµατικός Προγραµµατισµός.  

Τέλος όταν υπάρχουν περισσότερες από µία αντικειµενικές συναρτήσεις  (όπως και 

στην προκειµένη περίπτωση), το πρόβληµα χαρακτηρίζεται ως πρόβληµα 

Πολυκριτηριακού Μαθηµατικού Προγραµµατισµού (Multiobjective Programming, 

Multicriteria  Programming). Ο όρος πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση είναι 

ταυτόσηµος µε τον όρο διανυσµατική βελτιστοποίηση (vector  optimization) σε 

αντιδιαστολή  µε την µονοδιάστατη βελτιστοποίηση (scalar  optimization)  που 

πραγµατεύεται ο συµβατικός Μαθηµατικός Προγραµµατισµός. Ο Πολυκριτηριακός 

Μαθηµατικός Προγραµµατισµός έκανε την εµφάνισή του τη δεκαετία του ’70 ενώ 
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αναπτύχθηκε κυρίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες, όταν η θεώρηση περισσοτέρων 

από µιας αντικειµενικών συναρτήσεων άρχισε να καθορίζει ένα πιο ρεαλιστικό 

πλαίσιο µοντελοποίησης των πολύπλοκων προβληµάτων µάνατζµεντ. Η 

πολλαπλότητα των κριτηρίων στη σύγχρονη λήψη αποφάσεων όπου πλέον µαζί µε το 

συνηθισµένο κριτήριο βελτιστοποίησης (το οικονοµικό) εξετάζονται και άλλα 

κριτήρια (περιβαλλοντικά, κοινωνικά κλπ) καθιέρωσε το Πολυκριτηριακό 

Μαθηµατικό Προγραµµατισµό ως ένα σύγχρονο, πλήρες εργαλείο στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων.  

2.2 Πολυκριτηριακός Μαθηματικός Προγραμματισμός 

Ο Πολυκριτηριακός Μαθηµατικός Προγραµµατισµός (ΠΜΠ) αποτελεί ουσιαστικά 

το κοινό υποσύνολο δύο πολύ διαδεδοµένων πεδίων της Επιχειρησιακής Έρευνας: 

του Μαθηµατικού Προγραµµατισµού και της Πολυκριτηριακής Λήψης Αποφάσεων 

(Multiple Criteria Decision Making) η οποία ασχολείται µε προβλήµατα λήψης 

απόφασης όπου εµπλέκονται περισσότερα του ενός κριτηρίων απόφασης. 

Τα προβλήµατα ΠΜΠ ανήκουν στην κατηγορία των προβληµάτων χαµηλού βαθµού 

δόµησης (ill structured problems), είναι δηλαδή προβλήµατα όπου η ορθολογική 

λύση δεν καθορίζεται από το ίδιο το πρόβληµα (όπως στο ΜΠ) αλλά αποτελεί 

αντικείµενο προοδευτικής αναζήτησης  µε εµπλοκή του αποφασίζοντα στη 

διαδικασία αυτή (Zeleny, 1982; Σίσκος, 1998).  

Το βασικό χαρακτηριστικό των προβληµάτων ΠΜΠ είναι ότι η έννοια της βέλτιστης 

λύσης δεν έχει πια σηµασία καθότι δεν υπάρχει  (συνήθως) µία λύση που να 

βελτιστοποιεί συγχρόνως όλες τις αντικειµενικές συναρτήσεις, δηλαδή µια ιδανική 

λύση (ideal solution). Στον ΠΜΠ υπάρχει η έννοια των κατά Pareto άριστων λύσεων 

(Pareto optimal solutions).  

Αν θεωρήσουµε το ακόλουθο πρόβληµα ΠΜΠ µε p αντικειµενικές συναρτήσεις, n 

µεταβλητές απόφασης και m περιορισµούς :   

max f1 (x) = z1   

max f2 (x) = z2 

     .  .  .  .  .                      (1)  
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max fp (x) = zp   

s.t  

    x ∈ S   

όπου S είναι το εφικτό χωρίο των περιορισµών που καθορίζεται από τους m 

περιορισµούς, x είναι το διάνυσµα των n µεταβλητών απόφασης και f1, f2, … fp οι p 

αντικειµενικές συναρτήσεις.  

Ορισµός: Μία λύση x’ του προβλήµατος (1) λέγεται κατά Pareto άριστη λύση (ή πιο 

σύντοµα λύση Pareto) αν και µόνο αν x’ ∈ S και δεν υπάρχει άλλη λύση x ∈ S τέτοια 

ώστε fi(x) ≥ fi(x’) για κάθε i=1,2,…,p και fi(x) > fi(x’) για τουλάχιστον ένα i. 

Με απλά λόγια µια κατά Pareto άριστη λύση δεν είναι αντικειµενικά χειρότερη από 

καµία άλλη εφικτή λύση του προβλήµατος. Επίσης, κάθε κατά Pareto άριστη λύση 

αντιστοιχεί σε ένα µη βελτιώσιµο διάνυσµα στο χώρο των αντικειµενικών 

συναρτήσεων, µε την έννοια ότι δεν µπορούµε να βελτιώσουµε την τιµή µιας 

αντικειµενικής συνάρτησης χωρίς να χειροτερεύσουµε τουλάχιστον µία από τις 

άλλες. Ο όρος κατά Pareto άριστη λύση χρησιµοποιείται επίσης για να εκφράσει και 

το αντίστοιχο διάνυσµα τιµών των κριτηρίων z’ = (f1 (x’), …, fp (x’)) στο χώρο των 

αντικειµενικών συναρτήσεων Rp. Όταν υπάρχει λύση x ∈ S τέτοια ώστε fi(x) ≥ fi(x’) 

για i = 1, 2, …, p µε τουλάχιστον  µία αυστηρή ανισότητα τότε η λύση x υπερτερεί 

(dominates) της x’ και η x’ κυριαρχείται από την x. To σύνολο των κατά Pareto 

άριστων λύσεων ορίζεται ως το σύνολο Pareto (Pareto set). Όπως είναι κατανοητό, οι 

λύσεις που ενδιαφέρουν τον αποφασίζοντα στη διαδικασία εύρεσης της προτιµότερης 

λύσης είναι οι λύσεις που περιλαµβάνονται στο σύνολο Pareto.  

Με τον όρο λοιπόν επίλυση στα προβλήµατα ΠΜΠ εννοείται η εύρεση εκείνης της 

ικανής  (κατά Pareto άριστης) λύσης που ικανοποιεί περισσότερο τον αποφασίζοντα. 

Οι µέθοδοι ΠΜΠ µπορούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε το στάδιο στο οποίο 

εµπλέκεται ο αποφασίζων στη διαδικασία λήψης απόφασης (Hwang and Masud, 

1979). Αν δηλαδή εκφράζει τις προτιµήσεις του πριν την επίλυση  (µέθοδοι a priori, 

π.χ. προγραµµατισµός στόχων, goal programming), κατά τη διάρκεια της επίλυσης 

(αλληλεπιδραστικές µέθοδοι, interactive methods) ή µετά την επίλυση  (µέθοδοι 

παραγωγής, generation methods). Η πλειοψηφία των µεθόδων και των εφαρµογών 

ΠΜΠ ανήκουν στον προγραµµατισµό στόχων και στις αλληλεπιδραστικές µεθόδους, 
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κυρίως λόγω του τρόπου υπολογισµού των ικανών λύσεων, όπου αρκεί ένας επιλύτης 

Μαθηµατικού Προγραµµατισµού. Οι µέθοδοι παραγωγής είναι υπολογιστικά πιο 

πολύπλοκες, απαιτούν ιδιαίτερο λογισµικό και το πεδίο εφαρµογής τους περιορίζεται 

όσο αυξάνει το  µέγεθος του προβλήµατος. Σήµερα υπάρχουν αλγόριθµοι εύρεσης 

του συνόλου Pareto (αλγόριθµοι διανυσµατικής βελτιστοποίησης, vector  maximum 

algorithms) µόνο για γραµµικά προβλήµατα και είναι ουσιαστικά µέθοδοι που 

στηρίζονται στη µέθοδο Simplex και στις παραλλαγές της (εξαντλητικές µέθοδοι).Τις 

περισσότερες φορές χρησιµοποιούνται µη-εξαντλητικές µέθοδοι παραγωγής µε τις 

οποίες παράγεται ένα αντιπροσωπευτικό υποσύνολο των κατά Pareto άριστων 

λύσεων χρησιµοποιώντας κυρίως την παραµετρική επίλυση κατάλληλα 

διαµορφωµένων προβληµάτων Μαθηµατικού Προγραµµατισµού.  

Οι µέθοδοι παραγωγής σε σχέση  µε τις a priori  µεθόδους και τις αλληλεπιδραστικές 

µεθόδους έχουν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα και  µειονεκτήµατα. Στα 

µειονεκτήµατα είναι ο χρόνος επίλυσης και η περιορισµένη δυνατότητα χειρισµού 

µεγάλων προβληµάτων. Στα πλεονεκτήµατα είναι η δυνατότητα που δίνεται στον 

αποφασίζοντα να δει τη συνολική εικόνα πριν αποφασίσει, δηλαδή το σύνολο (ή ένα 

αντιπροσωπευτικό υποσύνολο) των υποψηφίων για αποδοχή λύσεων. Τόσο στις a 

priori µεθόδους όσο και στις αλληλεπιδραστικές µεθόδους ο αποφασίζων δε βλέπει 

παρά ένα µικρό µέρος των υποψηφίων για αποδοχή λύσεων. Με τη χρήση µη-

εξαντλητικών µεθόδων παραγωγής µπορεί να ξεπεραστούν τα µειονεκτήµατα χωρίς 

να επηρεαστούν τα αντίστοιχα πλεονεκτήµατα. Επίσης, µε τη ραγδαία αύξηση της 

υπολογιστικής ισχύος, όλο και  µεγαλύτερα προβλήµατα ΠΜΠ είναι δυνατό να 

επιλυθούν πλέον µε µεθόδους παραγωγής. 

Στις µη-εξαντλητικές µεθόδους παραγωγής κυριαρχούν τρεις µέθοδοι (Μαυρωτάς, 

2000) : Η µέθοδος των συντελεστών βαρύτητας, η µέθοδος των περιορισµών και 

η µέθοδος σηµείου αναφοράς.  Στη  µέθοδο των συντελεστών βαρύτητας (weight 

method)  βελτιστοποιείται το σταθµισµένο άθροισµα των αντικειµενικών 

συναρτήσεων και παράγονται οι αντίστοιχες κατά Pareto άριστες λύσεις. 

Εναλλάσσοντας του συντελεστές βαρύτητας λαµβάνονται διαφορετικές κατά Pareto 

άριστες λύσεις. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αντικειµενικές συναρτήσεις πρέπει να 

έχουν αναχθεί προηγουµένως σε κοινή κλίµακα (ώστε να έχει νόηµα το σταθµισµένο 

άθροισµα). Βασικά µειονεκτήµατα της µεθόδου των συντελεστών βαρύτητας είναι 

ότι δεν παράγει όλες τις ικανές λύσεις σε προβλήµατα µε ακέραιες µεταβλητές, ενώ 
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συνήθως καταλήγει σε ανοµοιόµορφα κατανεµηµένο υποσύνολο ικανών λύσεων 

διότι παράγει µόνο ακραίες κατά Pareto άριστες λύσεις (efficient extreme solutions). 

Στη µέθοδο των περιορισµών (ε-constraint method) βελτιστοποιείται  µία 

αντικειµενική συνάρτηση ενώ οι υπόλοιπες συµµετέχουν ως περιορισµοί. 

Μεταβάλλοντας παραµετρικά το δεξί σκέλος αυτών των περιορισµών και επιλύοντας 

το  µοντέλο ΜΠ που προκύπτει παράγονται οι αντίστοιχες κατά Pareto άριστες 

λύσεις. Με τον τρόπο αυτό παράγονται και µη ακραίες ικανές λύσεις. Προϋπόθεση 

όµως για να είναι η βέλτιστη λύση του προβλήµατος ΜΠ κατά Pareto άριστη για το 

πρόβληµα ΠΜΠ είναι ότι οι περιορισµοί των αντικειµενικών συναρτήσεων στη 

βέλτιστη λύση πρέπει να είναι ενεργοί, δηλαδή να ικανοποιούνται ως ισότητες. Στη  

µέθοδο του σηµείου αναφοράς (reference point method) επιχειρείται η 

ελαχιστοποίηση του σταθµισµένου αθροίσµατος των αποστάσεων από ένα σηµείο 

αναφοράς (reference  point). Η µέθοδος αυτή έχει αρκετά κοινά σηµεία µε τον 

προγραµµατισµό στόχων (goal programming). Σε πολλές περιπτώσεις 

χρησιµοποιείται η απόσταση Tchebyshev ανάγοντας το συγκεκριµένο πρόβληµα σε 

min-max βελτιστοποίηση (ελαχιστοποίηση της µέγιστης απόστασης) ενώ πολύ συχνά 

αποδίδονται και συντελεστές βαρύτητας στις αποστάσεις. Στην συγκεκριµένη 

εργασία γίνεται χρήση της μεθόδου των περιορισμών για την παραγωγή ενός 

αντιπροσωπευτικού συνόλου των κατά Pareto άριστων λύσεων. 
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3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ε-constraint  

 

3.1 Ταξινόμηση των μεθόδων ΠΜΠ 

Σύμφωνα με Hwang και Masud (1979) οι μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ΠΜΠ 

μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το στάδιο στο οποίο ο 

ιθύνων εμπλέκεται στη διαδικασία λήψης της απόφασης εκφράζοντας τις προτιμήσεις 

του: Οι μέθοδοι a priori, οι αλληλεπιδραστικές μέθοδοι και οι a posteriori μέθοδοι ή 

μέθοδοι παραγωγής. Στις a priori μεθόδους ο ιθύνων εκφράζει τις προτιμήσεις του 

πριν από τη διαδικασία επίλυσης (π.χ. θέτοντας στόχους ή βάρη για τις αντικειμενικές 

συναρτήσεις). Κρίνοντας τις a priori μεθόδους είναι πολύ δύσκολο o υπεύθυνος 

λήψης αποφάσεων να γνωρίζει εκ  των προτέρων και να είναι σε θέση να 

προσδιορίσει ακριβώς (είτε με τη βοήθεια των στόχων ή των βαρών) τις προτιμήσεις 

του. Στις αλληλεπιδραστικές μεθόδους, οι φάσεις διαλόγου με τον ιθύνοντα 

εναλλάσσονται με τις φάσεις υπολογισμού και τη διαδικασία που συνήθως συγκλίνει 

μετά από λίγες επαναλήψεις στην πιο προτιμώμενη λύση. Ο υπεύθυνος απόφασης 

οδηγεί σταδιακά την αναζήτηση με τις απαντήσεις του προς την πλέον προτιμώμενη 

λύση. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν βλέπει ποτέ ολόκληρη την εικόνα (το σύνολο των 

αποτελεσματικών λύσεων) ή μία προσέγγιση αυτής. Ως εκ τούτου, η λύση που 

προτιμάται, είναι η «πλέον προτιμώμενη λύση» σε σχέση με ότι έχει δει και έχει 

συγκρίνει μέχρι τώρα. Στις a posteriori μεθόδους  (ή τις μεθόδους παραγωγής) οι 

αποδοτικές λύσεις του προβλήματος (όλες τους ή μια επαρκής αντιπροσώπευση) 

παράγονται και έπειτα ο ιθύνων δραστηριοποιείται, προκειμένου να επιλέξει μεταξύ 

αυτών, την πλέον προτιμώμενη.  

Μέθοδοι a posteriori 

Οι a posteriori μέθοδοι είναι οι λιγότερο δημοφιλείς εξαιτίας της υπολογιστικής 

προσπάθειας που απαιτούν (ο υπολογισμός των αποτελεσματικών λύσεων είναι 

συνήθως μια χρονοβόρα διαδικασία), καθώς της έλλειψης ευρέως διαθέσιμου 

λογισμικού. Ωστόσο, έχουν κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα. Η διαδικασία λύσης 

διαιρείται σε δύο φάσεις: Κατ’ αρχάς , η παραγωγή των αποδοτικών λύσεων και στη 

συνέχεια η συμμετοχή του ιθύνοντα όταν όλες οι πληροφορίες είναι έτοιμες για 

επεξεργασία. Ως εκ τούτου, είναι ευνοϊκές, όταν ο ιθύνων δεν είναι σχεδόν ποτέ 
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διαθέσιμος και η αλληλεπίδραση μαζί του είναι δύσκολη, επειδή δραστηριοποιείται 

μόνο στο δεύτερο στάδιο, γνωρίζοντας όλες τις πιθανές εναλλακτικές (τις 

αποτελεσματικές λύσεις του ΠΜΠ). Εκτός αυτού, το γεγονός ότι καμία από τις 

πιθανές λύσεις δεν έχει μείνει άνευ επεξεργασίας, ενισχύει την εμπιστοσύνη του 

ιθύνοντος σχετικά με την τελική του απόφαση. 

Για το ειδικό είδος προβλημάτων ΠΜΠ (συνήθως  γραμμικά προβλήματα) μικρού και 

μεσαίου μεγέθους, υπάρχουν επίσης μέθοδοι που παράγουν ολόκληρο το σύνολο 

αποτελεσματικών λύσεων (Μαυρωτάς 1998). Εδώ θα εστιάσουμε στη γενική 

περίπτωση, όπου τα σχετικά μεγάλα προβλήματα ΠΜΠ μπορούν να 

αντιμετωπιστούν. Γενικά, οι ευρύτατα χρησιμοποιούμενες a posteriori μέθοδοι είναι η 

μέθοδος συντελεστών βαρύτητας και η μέθοδος ε-constraint. Η μέθοδος ε-constraint  

αποτελείται από δύο εκδοχές, τη συμβατική μέθοδο (convecon method) και την 

επαυξημένη μέθοδο (augmecon method). Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να 

παρέχουν ένα αντιπροσωπευτικό υποσύνολο του αποδοτικού συνόλου. Παρακάτω  

ακολουθεί περιγραφή των μεθόδων convecon και augmecon με περαιτέρω ανάλυση 

της δεύτερης, καθώς είναι η μέθοδος της οποίας έγινε εφαρμογή για την εκπόνηση 

της παρούσας εργασίας. 

3.2 Η Μέθοδος CONVECON (Conventional ε-constraint method) 

Με τη μέθοδο ε-constraint λαμβάνεται ένα αντιπροσωπευτικό υποσύνολο των κατά 

Pareto άριστων λύσεων του προβλήματος ΠΜΠ.  

Έστω ένα πρόβλημα ΠΜΠ με p αντικειμενικές συναρτήσεις  

))(),......,(),(max( 21 xfxfxf p                                                                              (1) 

Sx∈  

Με βάση τη μέθοδο αυτή επιλέγεται μία αντικειμενική συνάρτηση και οι υπόλοιπες 

μετατρέπονται σε περιορισμούς του προβλήματος, ανάλογα με την κατεύθυνση της 

αριστοποίησής τους. Αν δηλαδή μία αντικειμενική συνάρτηση είναι προς 

μεγιστοποίηση, τότε μετατρέπεται σε περιορισμό «μεγαλύτερο ή ίσο», ενώ αν 

πρόκειται να ελαχιστοποιηθεί μετατρέπεται σε περιορισμό «μικρότερο ή ίσο». Για 

την προηγούμενη περίπτωση δηλαδή το πρόβλημα Μαθηματικού Προγραμματισμού 

που επιλύεται είναι το εξής:  
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)(max 1 xf  

22 )( exf ≥  

33 )( exf ≥  

……………                                                                                                      (2) 

pp exf ≥)(  

Sx∈  

 

Η άριστη λύση του προκύπτοντος προβλήματος ΜΠ αποτελεί ικανή λύση, μόνο εάν 

όλοι οι περιορισμοί που προκύπτουν από τις υπόλοιπες αντικειμενικές συναρτήσεις 

ικανοποιούνται ως ισότητες (binding constraints). Εάν δε συμβαίνει αυτό και 

υπάρχουν εναλλακτικά άριστα, τότε η άριστη λύση που θα βρεθεί μπορεί να μην 

αποτελεί ικανή λύση του προβλήματος ΠΜΠ. Μεταβάλλοντας συστηματικά το δεξί 

σκέλος των περιορισμών των αντικειμενικών συναρτήσεων ( ie ), «σαρώνεται» το 

σύνολο των ικανών λύσεων. Όσο μεγαλύτερο είναι το βήμα της συστηματικής 

μεταβολής του δεξιού σκέλους των περιορισμών των αντικειμενικών συναρτήσεων 

τόσο συντομότερη είναι η διαδικασία αλλά είναι και «αραιότερο» το 

αντιπροσωπευτικό υποσύνολο των ικανών λύσεων.  

3.3 Η Μέθοδος AUGMECON (Augmented ε-constraint method) 

Η επαυξημένη μέθοδος των περιορισμών (augmented ε-constraint, AUGMECON) θα 

παρουσιασθεί μέσω ενός παραδείγματος έτσι ώστε να εξηγηθούν καλύτερα η 

διαφορές της με την κλασσική μέθοδο των περιορισμών. Το παράδειγμα 

περιλαμβάνει δύο μεταβλητές απόφασης και δύο αντικειμενικές συναρτήσεις για να 

μπορεί να παρασταθεί γραφικά: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚 𝑃  

𝑚𝑎𝑥𝑓1 = 𝑥1 

𝑚𝑎𝑥𝑓2 = 3𝑥1 + 4𝑥2 
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𝑥1 ≤ 20 

𝑥2 <= 40 

5𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 200 

Το πεδίο εφικτών λύσεων και η κατεύθυνση των δύο αντικειμενικών συναρτήσεων 

φαίνονται στο Σχήμα 1. Το σύνολο των ικανών λύσεων (Pareto set) για αυτό το 

πρόβλημα παρίσταται από την έντονη γραμμή (τμήμα RQ). 

 

 

Σχήμα 1. Πεδίο εφικτών λύσεων και κατευθύνσεις των αντικειμενικών συναρτήσεων 
 

3.3.1 Λεξικογραφική Βελτιστοποίηση του Πίνακα Πληρωμών 
Για να μπορέσει να εφαρμοσθεί η μέθοδος των περιορισμών θα πρέπει να γνωρίζουμε 

το εύρος της κάθε αντικειμενικής συνάρτησης, τουλάχιστον για τις p-1 αντικειμενικές 

συναρτήσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως περιορισμοί. Ο υπολογισμός του 

εύρους των αντικειμενικών συναρτήσεων στο σύνολο του εφικτού πεδίου τιμών δεν 

είναι κάτι τετριμμένο. Ενώ η καλύτερη τιμή είναι εύκολο να βρεθεί μέσα από 

ατομική βελτιστοποίηση η χειρότερη τιμή δεν είναι. Η πιο κοινή προσέγγιση είναι να 
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υπολογισθούν τα εύρη από τον πίνακα πληρωμών (ο πίνακας με τα αποτελέσματα 

από την ανεξάρτητη βελτιστοποίηση των p αντικειμενικών συναρτήσεων). Η 

χειρότερη τιμή συνήθως προσεγγίζεται από το ελάχιστο της αντίστοιχης στήλης. 

Παρόλα αυτά, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ήμαστε σίγουροι ότι οι 

λύσεις της ανεξάρτητης βελτιστοποίησης είναι όντως κατά Pareto βέλτιστες (ή 

ικανές) λύσεις. Παρουσία εναλλακτικών βέλτιστων η λύση που παράγεται από ένα 

εμπορικό λογισμικό δεν είναι εγγυημένα μια κατά Pareto βέλτιστη λύση. Για να 

ξεπεράσουμε αυτή την ασάφεια, προτείνεται η λεξικογραφική βελτιστοποίηση για 

κάθε αντικειμενική συνάρτηση έτσι ώστε να κατασκευαστεί ο πίνακας πληρωμών με 

μόνο κατά Pareto βέλτιστες λύσεις.  

Μια εναλλακτική απλή διαδικασία για να ξεπεραστεί η δυσκολία υπολογισμού των 

χείριστων λύσεων των αντικειμενικών συναρτήσεων είναι να καθοριστούν κατώτατα 

όρια για τις αντικειμενικές συναρτήσεις (κατώτατα σε προβλήματα μεγιστοποίησης 

και ανώτατα σε επίπεδα ελαχιστοποίησης). Τα κατώτατα όρια  παίζουν το ρόλο 

φραγμών στη βελτιστοποίηση. Λύσεις χειρότερες των ακραίων δεν είναι 

επιτρεπόμενες.     

Στο παράδειγμα πρώτα υπολογίζουμε τον πίνακα πληρωμών υπολογίζοντας απλά τα 

βέλτιστα των αντικειμενικών συναρτήσεων. Ένα συμβατικό πρόγραμμα θα παράγει 

τον παρακάτω πίνακα πληρωμών. 

 f1 f2 

maxf1 20 60 

maxf2 8 184 

 

Παρατηρώντας το Σχήμα 1 βλέπουμε ότι η βέλτιστη λύση για την f1 που αντιστοιχεί 

στο σημείο P είναι μια κυριαρχούμενη λύση (dominated solution) εξαιτίας του 

εναλλακτικού βέλτιστου (σημείο Q). Παρόλα αυτά  είναι σχεδόν σίγουρο ότι ένα 

συμβατικό πρόγραμμα θα υπολογίσει πρώτα τη λύση του σημείου P και θα 

σταματήσει την αναζήτηση δίνοντας αυτή τη λύση σαν αποτέλεσμα. Για να 

αποφευχθεί αυτό γίνεται λεξικογραφική βελτιστοποίηση των αντικειμενικών 

συναρτήσεων, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω. 
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 f1 f2 

maxf1 20 160 

maxf2 8 184 

 

Με την λεξικογραφική βελτιστοποίηση λαμβάνεται σαν λύση που μεγιστοποιεί την 

f1, η λύση που αντιστοιχεί στο σημείο Q που είναι κατά Pareto βέλτιστη (non-

dominated solution). 

Γενικά, η λεξικογραφική βελτιστοποίηση μιας σειράς αντικειμενικών συναρτήσεων 

είναι να βελτιστοποιηθεί η πρώτη αντικειμενική συνάρτηση και μετά , μεταξύ των 

εναλλακτικών βέλτιστων να βελτιστοποιηθεί η δεύτερη και ούτω καθεξής. Πρακτικά, 

η διαδικασία της βελτιστοποίησης γίνεται ως εξής: βελτιστοποιείται η πρώτη 

αντικειμενική συνάρτηση (υψηλότερης προτεραιότητας) , max f1=z1*. Κατόπιν, 

βελτιστοποιείται η δεύτερη αντικειμενική συνάρτηση προσθέτοντας τον περιορισμό 

f1=z1* έτσι ώστε να κρατηθεί η βέλτιστη λύση της πρώτης βελτιστοποίησης. 

Υποθέτουμε ότι λαμβάνουμε max f2 =z2*. Ακολούθως, βελτιστοποιείται η τρίτη 

αντικειμενική συνάρτηση προσθέτοντας τους περιορισμούς f1=z1* και f2 =z2* με 

σκοπό να κρατήσουμε τις προηγούμενες βέλτιστες λύσεις και ούτω καθεξής, μέχρι να 

τελειώσουμε με τις αντικειμενικές συναρτήσεις. 

Μετά τον υπολογισμό του πίνακα πληρωμών χωρίζονται τα εύρη των αντικειμενικών 

συναρτήσεων σε τέσσερα διαστήματα και χρησιμοποιούμε πέντε grid points σαν 

τιμές της e2 στην μέθοδο των περιορισμών. Στην πρώτη περίπτωση εφαρμόζουμε την 

συμβατική μέθοδο των περιορισμών. Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω: 
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Σχήμα 2. Αποτελέσματα της μεθόδου CONVECON 
 

Οι λύσεις που αντιστοιχούν στα σημεία A,B,C,D,E είναι τα αποτελέσματα της 

μεθόδου. Στην πραγματικότητα μόνο το σημείο Ε είναι ικανή λύση ενώ τα άλλα 

τέσσερα σημεία κυριαρχούνται από το σημείο Q (dominated solutions). Από την άλλη 

πλευρά, βέβαια, εάν χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα πληρωμών από την 

λεξικογραφική βελτιστοποίηση, τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι περισσότερο 

μεστά νοήματος. Παρέχουν μια πιο ικανοποιητική αναπαράσταση του συνόλου των 

ικανών λύσεων. Παρατηρούμε ότι τα σημεία A’,B’,C’,D’ και E’ είναι όλα βέλτιστα 

σημεία και περιγράφουν ικανοποιητικά το σύνολο των ικανών λύσεων. 
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Σχήμα 3. Αποτελέσματα της μεθόδου ε-constraint μετά από λεξικογραφική βελτιστοποίηση του 
πίνακα πληρωμών 
 

3.3.2 Αποτελεσματικότητα των Λύσεων 
Το δεύτερο σημείο που χρίζει προσοχής είναι ότι η λύση του προβλήματος θα είναι 

κατά Pareto βέλτιστη μόνο όταν οι p-1 αντικειμενικές συναρτήσεις που είναι 

περιορισμοί ικανοποιούνται ως ισότητες. Διαφορετικά, εάν υπάρχουν εναλλακτικά 

βέλτιστα η αποκτηθείσα λύση για το πρόβλημα δεν είναι Pareto βέλτιστη αλλά μια 

ασθενώς Pareto βέλτιστη λύση (weakly efficient solution). Με σκοπό να ξεπεραστεί 

αυτή η ασάφεια προτείνεται η μετατροπή των περιοριστικών αντικειμενικών 

συναρτήσεων σε ισότητες ενσωματώνοντας την κατάλληλη μεταβλητή απόκλισης. 

Ταυτόχρονα, αυτές οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται σαν δεύτερος όρος (με 

χαμηλότερη προτεραιότητα) στην αντικειμενική συνάρτηση, αναγκάζοντας το 

πρόγραμμα να παράγει μόνο ικανές λύσεις. Το νέο πρόβλημα γίνεται: 

𝒎𝒂𝒙�𝒇𝟏(𝒙) + 𝒆𝒑𝒔𝒙�𝒔𝟐 + 𝒔𝟑 + ⋯+ 𝒔𝒑��       

𝒇𝟐(𝒙) − 𝒔𝟐 = 𝒆𝟐 
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𝒇𝟑(𝒙) − 𝒔𝟑 = 𝒆𝟑 

                                                                                                                           (3) 

𝒇𝒑(𝒙) − 𝒔𝒑 = 𝒆𝒑 

𝒙 ∈ 𝑺 𝜿𝜶𝜾 𝒔𝒊 ∈ 𝑹+ 

ό𝝅𝝄𝝊 𝒆𝒑𝒔 𝜺ί𝝂𝜶𝜾 έ𝝂𝜶𝝇 𝝁𝜾𝜿𝝆ό𝝇 𝜶𝝆𝜾𝜽𝝁ό𝝇 (𝝈𝝊𝝂ή𝜽𝝎𝝇 𝝁𝜺𝝉𝜶𝝃ύ 𝟏𝟎−𝟑 𝜿𝜶𝜾 𝟏𝟎−𝟔 8T) 

Πρόταση: Η παραπάνω διατύπωση της μεθόδου των περιορισμών παράγει μόνο 

ικανές λύσεις. 

Απόδειξη: Υποθέτουμε ότι το πρόβλημα έχει εναλλακτικά βέλτιστα και ένα από αυτά 

(x’)  κυριαρχεί την βέλτιστη λύση (x) που παρήγαγε το πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι 

το διάνυσμα (𝒛𝟏, 𝒆𝟐 + 𝒔𝟐, … , 𝒆𝒑 + 𝒔𝒑) κυριαρχείται από το διάνυσμα (𝒛𝟏,𝒆𝟐 +

𝒔𝟐′ , … , 𝒆𝒑 + 𝒔𝒑′ ) ή αλλιώς : 

𝒆𝟐 + 𝒔𝟐 ≤ 𝒆𝟐 + 𝒔𝟐′  

𝒆𝟑 + 𝒔𝟑 ≤ 𝒆𝟑 + 𝒔𝟑′  

                                                                                                                           (4) 

𝒆𝒑 + 𝒔𝒑 ≤ 𝒆𝒑 + 𝒔𝒑′  

με αυστηρή ανισότητα. Προσθέτοντας τις παραπάνω σχέσεις και βασισμένοι στο 

γεγονός ότι ισχύει μια τουλάχιστον αυστηρά ανισότητα καταλήγουμε : 

�𝒔𝒊

𝒑

𝒊=𝟐

= �𝒔𝒊′
𝒑

𝒊=𝟐

                                                                                                                   (5) 

 Αλλά αυτό αντικρούει την αρχική υπόθεση ότι η βέλτιστη λύση του 

προβλήματος μεγιστοποιεί το άθροισμα των 𝒔𝒊. Επομένως, δεν υπάρχει λύση x’ η 

οποία κυριαρχεί της παραγόμενης λύσης x, ή διαφορετικά η λύση x του προβλήματος 

είναι ικανή λύση. 

 Για να αποφευχθούν προβλήματα λόγω διαφοράς κλίμακας μεταξύ των 

αντικειμενικών συναρτήσεων προτείνεται να αντικατασταθεί το si στον δεύτερο όρο 
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της αντικειμενικής συνάρτησης από το 𝒔𝒊 𝒓𝒊� , όπου το 𝒓𝒊 είναι το εύρος της i-οστής 

αντικειμενικής συνάρτησης. Έτσι, η αντικειμενική συνάρτηση της μεθόδου των 

περιορισμών γίνεται: 

𝒎𝒂𝒙(𝒇𝟏(𝒙) + 𝒆𝒑𝒔𝒙�𝒔𝟐 𝒓𝟐� + 𝒔𝟑 𝒓𝟑� + ⋯+
𝒔𝒑

𝒓𝒑� �)                                      (6) 

 

 

3.3.3 Επιτάχυνση του Αλγόριθμου με Πρώιμη Έξοδο από τις 

Επαναλήψεις  
Μια επιπρόσθετη καινοτομία του αλγορίθμου είναι η πρώιμη έξοδος από τους 

βρόγχους όπου το πρόβλημα γίνεται ανέφικτο, κάτι που επιταχύνει τον αλγόριθμο σε 

περιπτώσεις πολλαπλών αντικειμενικών συναρτήσεων (περισσότερες από τρεις). Ο 

αλγόριθμος ξεκινά με την πιο χαλαρή έκδοση των περιοριστικών αντικειμενικών 

συναρτήσεων και σταδιακά περιορίζει τις ισότητες. Αυτό σημαίνει ότι για 

μεγιστοποίηση αντικειμενικών συναρτήσεων, ξεκινά από το ελάχιστο και σταδιακά 

αυξάνει το δεξί σκέλος (RHS) του αντίστοιχου περιορισμού. Σε αυτή τη διεργασία, 

όπου το πρόβλημα γίνεται ανέφικτο, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω 

περιορισμός της αντίστοιχης αντικειμενικής συνάρτησης, αφού θα καταλήξει σε 

ανέφικτες λύσεις. Επομένως, ο αλγόριθμος βγαίνει από τον εσώτατο βρόγχο και 

συνεχίζει με το επόμενο  grid point της προηγούμενης αντικειμενικής συνάρτησης 

που αντιστοιχεί στον εξωτερικό βρόγχο. 

Η επιτάχυνση του αλγορίθμου παρουσιάζεται με ένα γραφικό παράδειγμα. 

Υποθέτουμε το απλό πολυκριτηριακό πρόβλημα τριών αντικειμενικών συναρτήσεων: 

𝒎𝒂𝒙𝒛𝟏 = 𝒙𝟏 

𝒎𝒂𝒙𝒛𝟐 = 𝒙𝟐 

𝒎𝒂𝒙𝒛𝟑 = 𝒙𝟑                                                                                                      (7) 

𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + 𝒙𝟑 ≤ 𝟏 
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Το παραπάνω πρόβλημα μετατρέπεται στο αντίστοιχο των περιορισμών που είναι ένα 

παραμετρικό πρόβλημα των 𝒆𝟐 𝜿𝜶𝜾 𝒆𝟑 το οποίο παρέχει τις κατά Pareto άριστες 

λύσεις διαφοροποιώντας τα  𝒆𝟐 𝜿𝜶𝜾 𝒆𝟑: 

𝒎𝒂𝒙𝒛𝟏 = 𝒙𝟏 

𝒙𝟐 ≥ 𝒆𝟐 

𝒙𝟑 ≥ 𝒆𝟑                                                                                                                (8) 

𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + 𝒙𝟑 ≤ 𝟏 

Στο Σχήμα 4 φαίνονται το πεδίο των εφικτών λύσεων και τα βήματα της μεθόδου των 

περιορισμών. Το εύρος της κάθε μίας από τις δύο αντικειμενικές συναρτήσεις 

χωρίζεται σε δέκα διαστήματα (11 grid points). Κατά την εξέλιξη της μεθόδου, όταν 

𝒆𝟐 = 𝟎.𝟓 𝜿𝜶𝜾 𝒆𝟑 = 𝟎.𝟔 το πρόβλημα γίνεται ανέφικτο. Σε αυτή την περίπτωση δεν 

χρειάζεται να γίνει έλεγχος για 𝒆𝟑 = 𝟎.𝟕, 𝒆𝟑 = 𝟎.𝟖 και ούτω καθεξής. Έτσι ο 

αλγόριθμος βγαίνει από τον 𝒆𝟑 βρόγχο και κατευθείαν πηγαίνει στον 𝒆𝟐 =

𝟎.𝟔 𝜿𝜶𝜾 𝒆𝟑 = 𝟎. 
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Σχήμα 4. Απεικόνιση του συνόλου Pareto και το χαρακτηριστικό της AUGMECON της πρώιμης 
εξόδου από τις επαναλήψεις 
 

Η γρήγορη έξοδος εξοικονομεί υπολογιστικό χρόνο σε προβλήματα με περισσότερες 

από δυο με τρείς αντικειμενικές συναρτήσεις. Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη  

όταν υπάρχουν αρκετές αντικειμενικές συναρτήσεις στο πρόβλημα.  

 

3.3.4 Υλοποίηση 
Πρακτικά, η μέθοδος των περιορισμών εφαρμόζεται ως εξής: από τον πίνακα 

πληρωμών λαμβάνουμε το εύρος κάθε μιας από τις p-1 αντικειμενικές συναρτήσεις οι 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως περιορισμοί. Κατόπιν χωρίζουμε το εύρος της i-οστής 

αντικειμενικής συνάρτησης σε 𝒒𝒊 ίσα διαστήματα χρησιμοποιώντας (𝒒𝒊 − 𝟏) 

ενδιάμεσα ισαπέχοντα grid points. Έτσι έχουμε συνολικά  (𝒒𝒊 + 𝟏) grid points που 

χρησιμοποιούνται για να διαφοροποιήσουν παραμετρικά το RHS (𝒆𝒊) της i-οστής 

αντικειμενικής συνάρτησης. Ο συνολικός αριθμός των τρεξιμάτων είναι (𝒒𝟐 +

𝟏)𝒙(𝒒𝟑 + 𝟏)𝒙…𝒙�𝒒𝒑 + 𝟏�. Μια επιθυμητή ιδιότητα της μεθόδου των περιορισμών 
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είναι ότι μπορούμε να ελέγξουμε την πυκνότητα της αναπαράστασης του συνόλου 

των ικανών λύσεων με σωστή ανάθεση των τιμών στο 𝒒𝒊. Όσο πιο μεγάλος είναι ο 

αριθμός των grid points τόσο πιο πολλές είναι και οι ικανές λύσεις, με το κόστος 

όμως, του παραπάνω υπολογιστικού χρόνου. Το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 5. 

 

Σχήμα 5. Διάγραμμα ροής της μεθόδου AUGMECON 
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3.4 Η Μέθοδος AUGMECON2 

Η μέθοδος Augmecon2 αποτελεί ουσιαστικά μια βελτίωση της μεθόδου Augmecon. 

Όπως είδαμε στη μέθοδο Augmecon το εύρος κάθε αντικειμενικής συνάρτησης η 

οποία χρησιμοποιείται ως περιορισμός διαιρείται σε διαστήματα και τα ισαπέχοντα 

σημεία ορισμού των διαστημάτων χρησιμοποιούνται ως δεξί σκέλος στους 

αντίστοιχους περιορισμούς. Αν λοιπόν θεωρήσουμε την αντικειμενική συνάρτηση k η 

οποία έχει εύρος rk και χωρίζεται σε qk ίσα διαστήματα, τότε το βήμα με το οποίο 

μεταβάλλεται το αντίστοιχο δεξί σκέλος του σχετικού περιορισμού είναι  

stepk = rk/qk 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πραγματοποιείται όπως είδαμε μονοκριτηριακή 

βελτιστοποίηση και υπολογίζεται για κάθε περιορισμό που αντιστοιχεί σε 

αντικειμενική συνάρτηση και η αντίστοιχη μεταβλητή απόκλισης sk.. Για την k-

αντικειμενική συνάρτηση έχουμε: 

fk(x) – sk = ek 

To ek προσδιορίζεται από την ακόλουθη σχέση: 

ek = fmink + t×stepk 

όπου fmink είναι το ελάχιστο της k-αντικειμενικής συνάρτησης και t ο μετρητής των 

επαναλήψεων που διατρέχει τα gridpoints (t = 0...qk).  

Σε κάθε επανάληψη ελέγχουμε τη μεταβλητή απόκλισης που αντιστοιχεί στην 

αντικειμενική συνάρτηση του πιο εσωτερικού βρόγχου. Αν υποθέσουμε ότι ο πιο 

εσωτερικός βρόγχος αντιστοιχεί στην αντικειμενική συνάρτηση p τότε υπολογίζεται ο 

συντελεστής παράκαμψης b ως εξής:  

b = int(sp/stepp) 

όπου int() είναι η συνάρτηση που επιστρέφει το ακέραιο μέρος ενός πραγματικού 

αριθμού, sp είναι η μεταβλητή απόκλισης που προκύπτει και stepp το βήμα 

μεταβολής του δεξιού σκέλους κατά τη διαδικασία της ε-constraint που αντιστοιχεί 

στην p-αντικειμενική συνάρτηση.  
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Όταν ο η μεταβλητή απόκλισης sp είναι μεγαλύτερη από το βήμα μεταβολής stepp 

τότε αυτό σημαίνει ότι και στην επόμενη επανάληψη θα προκύψει η ίδια κατά Pareto 

άριστη λύση, οπότε η συγκεκριμένη επανάληψη είναι περιττή και μπορεί να 

παρακαμφθεί. Το πόσες συνεχόμενες επαναλήψεις μπορούμε να παρακάμψουμε με 

αυτόν τον τρόπο μας το λέει ο συντελεστής παράκαμψης b.  

Αυτό μπορεί να γίνει πιο κατανοητό με το ακόλουθο παράδειγμα: Έστω ένα 

πρόβλημα με τρείς αντικειμενικές συναρτήσεις max f1(x), max f2(x) και max f3(x). 

Με τη διαδικασία της μεθόδου ε-constraint υπολογίζεται καταρχήν το εύρος για τις 

αντικειμενικές συναρτήσεις f2(x) και f3(x) από το ακόλουθο payoff table.  

 f1(x) f2(x) f3(x) 

max f1(x) 980 796 803 

max f2(x) 836 876 765 

max f3(x) 809 821 905 

 

Από τον παραπάνω πίνακα πληρωμών προκύπτει ότι r2=80 και r3= 140. Αν 

υποθέσουμε ότι χωρίζουμε το εύρος των αντικειμενικών συναρτήσεων σε 10 ίσα 

μέρη τότε το βήμα μεταβολής είναι step2=8 και step3=14. 

Ξεκινάμε λοιπόν την ακόλουθη διαδικασία: 

For i=0 to 10 

 For j=0 to 10  

  rhs2=796 + i*8 

  rhs3=765 + j*14 

  Solve (1) 

 Next j 

Next i 

 

Βλέπουμε εδώ ότι η αντικειμενική συνάρτηση f3(x) είναι η συνάρτηση του πιο 

εσωτερικού βρόγχου (μετρητής j). Έστω λοιπόν ότι στην 5η εσωτερική επανάληψη 

(j=4) όπου rhs3=821 προκύπτει s3=30 (μεταβλητή απόκλισης του αντίστοιχου 

περιορισμού) οπότε η τιμή για την f3 στη συγκεκριμένη κατά Pareto βέλτιστη λύση 

θα είναι f3 = rhs3 + s3 = 821+30 = 851. Τότε αυτό σημαίνει ότι είναι περιττό να 
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εξετάσουμε τι γίνεται στις δύο επόμενες επαναλήψεις για rhs3=835 και rhs3=849 

διότι θα προκύψει η ίδια Pareto βέλτιστη λύση με μόνη διαφορά ότι s3=16 και s3=2 

αντίστοιχα. Εν κατακλείδι, μπορούμε να παρακάμψουμε τις δύο επόμενες 

επαναλήψεις (6η και 7η) και να πάμε κατευθείαν στην 8η. Ο συντελεστής παράκαμψης 

στην προκειμένη περίπτωση είναι b=int(30/14) = 2, δηλαδή μπορούμε να 

παρακάμψουμε δύο επαναλήψεις. 

Με την εισαγωγή της συγκεκριμένης τεχνικής της παράκαμψης περιττών 

επαναλήψεων μπορούμε να επιτύχουμε σημαντική οικονομία, κυρίως σε προβλήματα 

τα οποία έχουν και δυαδικές μεταβλητές.  
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4 Η ΓΛΩΣΣΑ GAMS 

 

4.1 Εισαγωγή στη γλώσσα GAMS 

Το Γενικό Αλγεβρικό Σύστημα Μοντέλου GAMS (General Algebraic Modeling 

System) σχεδιάζεται για την ανάλυση γραμμικών, μη γραμμικών εφαρμογών αλλά 

και μικτών προβλημάτων βελτιστοποίησης ακέραιων αριθμών. Το σύστημα είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο για μεγάλα και πολυσύνθετα προβλήματα, ενώ επιτρέπει στο 

χρήστη να επικεντρωθεί στο πρόβλημα του μοντέλου με το να καταστήσει την 

οργάνωσή του απλή. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη διατύπωση γρήγορα και 

εύκολα μετατρέποντας ένα γραμμικό πρόβλημα σε μη γραμμικό χωρίς μεγάλη 

δυσκολία. Η γλώσσα, που χρησιμοποιεί το GAMS, είναι τυπικά παρόμοια με τις 

συνήθως χρησιμοποιημένες γλώσσες προγραμματισμού, καθιστώντας την οικία σε 

οποιονδήποτε, που έχει κάποια επαφή με τον προγραμματισμό. 

Χρησιμοποιώντας το GAMS, τα στοιχεία εισάγονται μόνο μια φορά με τη γνωστή 

μορφή καταλόγων και πινάκων. Όλοι οι περιορισμοί του προβλήματος εισάγονται σε 

μια δήλωση και το GAMS παράγει αυτόματα περιορισμό για κάθε εξίσωση και 

αφήνει το χρήστη να κάνει τις εξαιρέσεις σε περιπτώσεις όπου η γενικότητα δεν 

επιδιώκεται.  

O σχεδιασμός στο GAMS έχει ενσωματώσει τις έννοιες, που προέρχονται από τη 

θεωρία βάσεων δεδομένων και το μαθηματικό προγραμματισμό και προσπαθεί να 

συγχωνεύσει αυτές τις ιδέες να ανταποκριθούν στις ανάγκες των σχεδιασμών των 

μοντέλων. Η σχετική θεωρία βάσεων δεδομένων παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο για 

τις γενικές ικανότητες οργάνωσης και μετασχηματισμού των στοιχείων του μοντέλου 

και σε συνδυασμό με το μαθηματικό προγραμματισμό που προσφέρει ποικίλες 

μεθόδους βοηθούν στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων (Rosenthal 2008).  

Ο κώδικας GAMS είναι σχεδιασμένος ώστε να: 

 

 Παρέχει μια αλγεβρικά βασισμένη και υψηλού επιπέδου γλώσσα για την 

παρουσίαση μεγάλων και πολύπλοκων μοντέλων, 

 

 Επιτρέπει αλλαγές στο μοντέλο σχεδιασμού με απλότητα και ασφάλεια, 
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 Δηλώνονται σαφώς οι αλγεβρικών σχέσεις, 

 

 Παρέχει ένα περιβάλλον, όπου ο χρήστης να μπορεί να αναπτύξει το μοντέλο του 

με ένα μικρό σύνολο δεδομένων και στη συνέχεια την επέκταση του σε ένα 

ευρύτερο και ορθό πλαίσιο, 

 

 Επιτρέπει τη χρήση περισσότερων μεταβλητών, εξισώσεων, ονόματα δεικτών, 

σχολίων και ορισμών δεδομένων, τα οποία συνοδεύονται από υπολογισμούς 

δημιουργώντας ένα τεκμηριωμένο και αυτόνομο αρχείο, 

 

 Ενημερώνεται με τις νεότερες και αποτελεσματικότερες εκδόσεις επιλυτών, 

 

 Αυτοματοποιεί τη μοντελοποίηση με τους υπολογισμούς δεδομένων, την ορθή 

διόρθωση των δηλώσεων, τον έλεγχο των λαθών, την διασύνδεση με επιλυτές και 

την αποθήκευση λύσεων, 

 

 Επιτρέπει τη φορητότητα του μοντέλου σε διαφορετικούς υπολογιστές, 

 

 Μετατρέπει εύκολα το μοντέλο από γραμμικό σε μη γραμμικό, 

 

 Διευκολύνει την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από και προς διαφορετικά 

πακέτα υπολογιστών, 

 

 Επιτρέπει τη χρήση από άτομα ή ομάδες διαφορετικής εμπειρίας, 

 

 Παρέχει πρότυπα μοντέλα, τα οποία βοηθούν το χρήστη, μέσω βιβλιοθήκης 

πληροφοριών. (Mc Carl 2008).     
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4.2 Δομή ενός μοντέλου στο GAMS 

Στις επόμενες παραγράφους εξηγούνται τα βασικά συστατικά που αποτελούν τη δομή 

οποιουδήποτε μοντέλου του GAMS, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στον 

Πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1. Τα βασικά συστατικά του συστήματος GAMS 

[Πηγή: Rosenthal 2008] 

  

Inputs (Είσοδος Δεδομένων): 

• Sets – (Σύνολα) 

 Declaration - (Δήλωση  τους) 

 Assignment of members - (Καθορισμός των μελών τους) 

• Data (Parameters, Tables, Scalars) – Δεδομένα (Παράμετροι, Πίνακες, Πίνακες στοιχείων) 

 Declaration - (Δήλωση  τους) 

 Assignment of values - ( Καθορισμός των τιμών τους) 

• Variables - (Μεταβλητές) 

 Declaration - (Δήλωση τους) 

 Assignment of type - ( Καθορισμός του τύπου τους) 

• Assignment of bounds and/or initial values (optional) - (Καθορισμός των ορίων ή των αρχικών 

τιμών) 

• Equations – (Εξισώσεις) 

 Declaration - (Δήλωση  τους) 

 Definition - (Ορισμός  τους) 

• Model and Solve statements – (Δήλωση Μοντέλου και Επίλυσης) 

• Display statement (optional) – (προαιρετική Εμφάνιση δήλωσης) 

Outputs (Έξοδος Αποτελεσμάτων): 

• Echo Print – (Αποτύπωση προγράμματος) 

• Symbol Reference Maps – (Χάρτες Αναφοράς Συμβόλων) 

• Equation Listings – (Λίστα Εξισώσεων) 

• Status Reports – (Αναφορά Κατάστασης) 

• Results – (Αποτελέσματα) 
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Σε αυτό το σημείο, είναι απαραίτητο να επισημανθούν κάποιες απαραίτητες 

παρατηρήσεις που αποτελούν και απαράβατους κανόνες του προγράμματος GAMS: 

 

 Ένα μοντέλο στο GAMS είναι μια συλλογή των δηλώσεων στη γλώσσα GAMS. 

Κάθε οντότητα (εξαρτημένη ή ανεξάρτητη, μεταβλητή ή σταθερή) στο μοντέλο 

δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν δεν έχει δηλωθεί προηγουμένως. 

 Οι οντότητες στο GAMS μπορούν να δηλωθούν σχεδόν με οποιοδήποτε τρόπο 

επιθυμεί ο χρήστης. Έτσι, επιτρέπονται οι δηλώσεις σε πολλαπλές γραμμές, οι 

κενές γραμμές μεταξύ των δηλώσεων όπως και οι πολλαπλές δηλώσεις ανά 

γραμμή. 

 Η ολοκλήρωση κάθε δήλωσης πρέπει να συνοδεύεται με το σύμβολο ελληνικού 

ερωτηματικού «;» (‘semicolon’). Ο μεταγλωττιστής (‘compiler’) GAMS δεν 

διακρίνει κεφαλαία και πεζά γράμματα, έτσι είναι και τα δύο είδη αποδεκτά. 

 Τα επεξηγηματικά σχόλια είναι χρήσιμα για την τεκμηρίωση των μαθηματικών 

μοντέλων. Είναι καλύτερο να ενσωματώνονται μέσα στο ίδιο το μοντέλο παρά να 

παρουσιάζονται ξεχωριστά. Υπάρχουν δύο τρόποι να παρεμβληθεί η επεξήγηση 

μέσα σε μια εφαρμογή του GAMS. Καταρχήν, οποιαδήποτε γραμμή που αρχίζει 

με έναν αστερίσκο (*) στη πρώτη στήλη λαμβάνεται ως γραμμή σχολίου από το 

μεταγλωττιστή GAMS. Δεύτερον, ίσως το σημαντικότερο, τα σχόλια μπορούν να 

παρεμβληθούν μετά από τις δηλώσεις των οντοτήτων του GAMS. 

 Η δημιουργία οντοτήτων στο GAMS περιλαμβάνει δύο βήματα: μια δήλωση 

(‘declaration’) και μια ανάθεση ή καθορισμός (‘assignment’). Η δήλωση 

περιλαμβάνει την ύπαρξη της οντότητας στο πρόγραμμα δίνοντας ένα όνομα. Η 

ανάθεση ή καθορισμός δίνει μια συγκεκριμένη τιμή ή μια μορφή. Στην 

περίπτωση των εξισώσεων, πρέπει να γίνεται δήλωση και ανάθεση σε ξεχωριστές 

δηλώσεις στο GAMS. Για όλες τις άλλες οντότητες του GAMS, ωστόσο, υπάρχει 

η επιλογή των δηλώσεων και αναθέσεων στην ίδια δήλωση ή χωριστά 

 Τα ονόματα που δίνονται στις οντότητες του μοντέλου πρέπει να αρχίζουν με 

γράμμα και μπορούν να ακολουθηθούν μέχρι 31 οποιοιδήποτε χαρακτήρες ή 

ψηφία.  
 Όλες οι γραμμές δεν είναι μέρος της γλώσσας GAMS. Δύο ειδικά σύμβολα, ο 

αστερίσκος «*» και το σύμβολο δολαρίου «$» μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στην πρώτη θέση σε μια γραμμή για να δείξει μια μη-γλωσσική γραμμή.  
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Σχόλια  

 

Ένα σχόλιο (‘comment’) είναι ένα επεξηγηματικό κείμενο, που δεν υποβάλλεται σε 

επεξεργασία και δεν διατηρείται από τον υπολογιστή. Υπάρχουν τρεις τρόποι να 

συμπεριληφθούν τα σχόλια σε ένα πρόγραμμα GAMS, η επιλογή μεταξύ των οποίων 

είναι ένα θέμα μεμονωμένης προτίμησης ή χρησιμότητας.  

Ο πρώτος, αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, πρόκειται να αρχίσει μια γραμμή με έναν 

αστερίσκο "*" στην πρώτη θέση χαρακτήρα. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες στη γραμμή 

αγνοούνται αλλά τυπώνονται στο αρχείο output.  

Δεύτερον, τα σχόλια μπορούν να παρεμβληθούν μετά από τις δηλώσεις των 

οντοτήτων του GAMS 

Ο τρίτος τρόπος πρόκειται να χρησιμοποιήσει τους ειδικούς οριοθέτες (‘blocks’), που 

αναγκάζουν το GAMS να αγνοήσει ένα ολόκληρο τμήμα του προγράμματος. Το 

σύμβολο δολαρίου ‘$’ πρέπει να είναι στην πρώτη θέση. Η αρχή ενός σχολίου πρέπει 

να ξεκινάει στην πρώτη γραμμή με τη φράση ‘$ontext’ και να καταλήγει με τη φράση 

‘$offtext’. (Rosenthal 2008). 

 

4.2.1 Σύνολα 
Τα Σύνολα (‘SETS’) είναι θεμελιώδεις δομικές μονάδες για οποιοδήποτε μοντέλο του 

GAMS και του επιτρέπουν να δηλωθεί και να διαβάζεται εύκολα και λειτουργικά. Το 

σύνολο S που περιλαμβάνει τα στοιχεία a, b και c γράφεται με μαθηματική 

αναπαράσταση S = { a, b, c }. Στο GAMS, λόγω των περιορισμών των χαρακτήρων, 

το ίδιο σύνολο γράφεται:  set  S / a, b, c / . Η δήλωση του συνόλου αρχίζει με τη λέξη 

κλειδί set (ή sets), όπου S το όνομα του συνόλου, και τα μέλη ή στοιχεία του είναι τα 

a, b, c.  

Γενικά, η σύνταξη στο GAMS για τα απλά σύνολα είναι η ακόλουθη: 

 

SET      Set Name      Optional Explanatory Text 

/ first Set Element Name      Optional Explanatory Text 

        second Set Element Name      Optional Explanatory Text 

                   … 

/; 
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Το Όνομα Συνόλου (‘Set Name’) είναι το εσωτερικό όνομα του συνόλου (επίσης 

αποκαλούμενου αναγνωριστής) στο GAMS, που πρέπει να αρχίζει με ένα γράμμα 

που ακολουθείται από περισσότερα γράμματα ή ψηφία. Μπορεί μόνο να περιέχει 

τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, και μπορεί να είναι μέχρι 31 χαρακτήρες. Το 

συνοδευτικό κείμενο χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο ή το στοιχείο που 

προηγείται.  

Το Όνομα κάθε Συνόλου Στοιχείου (‘Set Element Name’) μπορεί να είναι μέχρι 10 

χαρακτήρες. Όπως και στις δηλώσεις έτσι και εδώ ισχύουν τα ίδια σχετικά με τα 

συνοδευτικά κείμενα (είτε μέσα σε αποστρόφους είτε χωρίς). Κάθε στοιχείο σε ένα 

σύνολο πρέπει να χωριστεί από τα άλλα στοιχεία με ένα κόμμα ή με ένα τέλος 

γραμμής. Αντίθετα, κάθε στοιχείο χωρίζεται από οποιοδήποτε σχετικό κείμενο με 

κενό.  

Το Επεξηγηματικό Κείμενο (‘Explanatory Text’) δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 254 

χαρακτήρες και πρέπει για κάθε στοιχείο που περιγράφει να βρίσκεται στην ίδια 

γραμμή. Το κείμενο μπορεί να περιέχει ειδικούς χαρακτήρες όπως κάθετους, κόμματα 

ή ελληνικά ερωτηματικά με την προϋπόθεση ότι βρίσκεται μέσα σε αποστρόφους. 

Ο αστερίσκος «*» παίζει έναν ειδικό ρόλο στους ορισμούς συνόλων. 

Χρησιμοποιείται για την αποφυγή επίπονης δακτυλογράφησης μιας ακολουθίας 

στοιχείων ενός συνόλου. Παραδείγματος χάριν, για να γράψουμε δέκα χρονολογίες 

στη σειρά από το 1991 έως το 2000 μπορούμε να γράψουμε: set t "time" /1991 * 2000 

/;, όπου μέσα το σύνολο περιλαμβάνει τα δέκα στοιχεία το 1991, 1992... , 2000.  Ο 

αριθμός αριστερά από το αστερίσκο πρέπει να είναι μικρότερος από τον αριθμό στα 

δεξιά. 

Οποιεσδήποτε μη αριθμητικές διαφορές ή άλλες ασυνέπειες προκαλούν λάθη, ενώ 

είναι εφικτό δύο ή και παραπάνω σύνολα να δηλωθούν από κοινού.  

 

4.2.2 Εισαγωγή Δεδομένων  
Ένα από τα κλασσικά πρότυπα σχεδιασμού της γλώσσας GAMS είναι η χρήση 

δεδομένων στη πιο βασική μορφή, η οποία μπορεί να είναι Πίνακας - Στοιχείο, 

Παράμετροι και Πίνακες δύο ή περισσότερων διαστάσεων. Με βάση αυτό το 

κριτήριο, τρεις τύποι στοιχείων εισάγονται σε αυτή τη παράγραφο:  
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Πίνακες  

Τα στοιχεία μπορούν να δηλωθούν και να αρχικοποιηθούν στο GAMS 

χρησιμοποιώντας μια δήλωση Πίνακα (‘Table’). Για δύο ή περισσότερες διαστάσεις 

προτιμώνται οι πίνακες από τις παραμέτρους για την εισαγωγή δεδομένων.  

 

Γενικά, η σύνταξη για μια δήλωση πίνακα είναι:  

Table    Table Name (Set i, Set j ... )     Optional Explanatory Text 

                                   set_j_element_1        set_j_element_2 

set_i_element_1              value_11                    value_12 

set_i_element_2              value_21                    value_22; 

 

Το Όνομα του Πίνακα (‘Table Name’) είναι το εσωτερικό όνομα του πίνακα (επίσης 

αποκαλούμενο και ως αναγνωριστής) στο GAMS. Οι ετικέτες σειρών προέρχονται 

από το σύνολο i, και οι ετικέτες των στηλών από το σύνολο j.  

 

Πίνακες Στοιχείου  

Η δήλωση του Πίνακα Στοιχείου (‘Scalars’) χρησιμοποιείται για να δηλώσει και να 

εισάγει τις αρχικές συνθήκες σε μια παράμετρο του GAMS με μηδενική διάσταση. 

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακριβώς ένας αριθμός που συνδέεται με την παράμετρο. 

 

Γενικά, η σύνταξη στο GAMS για μια δήλωση πίνακα στοιχείο είναι: 

Scalars 

Scalar 1 Name    Optional Explanatory Text / Numerical Value / 

Scalar 2 Name    Optional Explanatory Text / Numerical Value / 

... ; 

 

Το Όνομα του Πίνακα Στοιχείου (‘Scalar Name’) είναι το εσωτερικό όνομα του 

πίνακα στοιχείου (επίσης αποκαλούμενο αναγνωριστής – ‘identifier’). Το 

Συνοδευτικό Κείμενο περιγράφει το στοιχείο και ακολουθεί η Tιμή του (‘Numerical 

Value’).  
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Παράμετροι 

 

Γενικά, η σύνταξη στο GAMS για μια δήλωση Παραμέτρου (‘Parameter’) είναι: 

 

Parameters 

Parameter Name  (set dependency)     Optional Explanatory Text 

/    first Set Element Name     Associated Value, 

second Set Element Name     Associated Value, 

... /; 

 

Το Όνομα της Παραμέτρου (‘Parameter Name’) είναι το εσωτερικό όνομα της 

παραμέτρου (επίσης αποκαλούμενο ως αναγνωριστής). Η αρχικοποίηση μιας 

παραμέτρου απαιτεί έναν κατάλογο στοιχείων (‘data element’), κάθε ένα από τα 

οποία αποτελείται από μια ετικέτα και μια τιμή. Οι κάθετοι  ‘/’  πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν στην αρχή και στο τέλος του καταλόγου, και τα κόμματα πρέπει να 

χωρίζουν τα στοιχεία που εισήχθησαν σε μια γραμμή. Το σύμβολο ‘=’  ή το ‘κενό’ 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χωρίσει τις ετικέτες από τις  αντίστοιχες τιμές 

τους. 

4.2.3 Μεταβλητές  
Ο όρος Μεταβλητές (‘Variables’) αναφέρεται στις ενδογενείς μεταβλητές σύμφωνα 

με τους οικονομολόγους και στις μεταβλητές απόφασης σύμφωνα με συμβούλους 

επιχειρήσεων. Είναι οι οντότητες, των οποίων οι τιμές είναι γενικά άγνωστες μέχρι να 

λυθεί το μοντέλο. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δηλώσεων μεταβλητής και 

παραμέτρου είναι ότι στη δήλωση μεταβλητής δεν μπορούν να δηλωθούν αρχικές 

τιμές. Έτσι, τα πολύ μεγάλα μοντέλα μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας 

έναν μικρό αριθμό μεταβλητών. Είναι σημαντικό ότι οι δηλώσεις μεταβλητών 

περιλαμβάνουν ένα επεξηγηματικό κείμενο το οποίο είναι όσο το δυνατόν 

περιγραφικότερο για να σχολιάσει την λύση.  
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Γενικά, η σύνταξη στο GAMS για μια δήλωση Μεταβλητών είναι: 

 

Variable type 

    first Variable Name (set dependency)     Optional Explanatory Text 

second Variable Name (set dependency)     Optional Explanatory Text 

…; 

 

Ό τύπος των μεταβλητών (‘Variable type’) είναι ο προαιρετικός μεταβλητός τύπος 

που εξηγείται λεπτομερώς παρακάτω. Το όνομα των μεταβλητών (‘Variable name’) 

είναι το εσωτερικό όνομα της μεταβλητής (επίσης αποκαλούμενη και αναγνωριστής) 

στο GAMS.  

Υπάρχουν πέντε βασικοί τύποι μεταβλητών: 

 

 Free:         Ελεύθερες, δεν έχουν κανένα περιορισμό στην τιμή τους, από -∞ έως 

+∞  

 

 Positive:   Θετικές τιμές δέχονται μόνο, από 0 έως +∞   

 

 Negative:  Αρνητικές τιμές δέχονται μόνο, από -∞ έως 0  

 

 Binary:     Δυαδικές τιμές δέχονται, 0 ή 1  

 

 Integer:     Ακέραιες τιμές δέχονται μόνο, από 0 έως 100  

 

Τα όρια είναι πολύ σημαντικά και αν επιβάλλεται να αλλαχθούν πρέπει να γίνει με 

τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται π.χ. διαιρέσεις με το μηδέν γιατί το GAMS θα 

βγάλει λάθος. Ο τύπος προεπιλογής είναι ελεύθερος, που σημαίνει ότι εάν ο τύπος 

της μεταβλητής δεν διευκρινίζεται, αυτό δεν θα έχει όρια καθόλου. Οι πιο συχνά 

χρησιμοποιημένοι τύποι είναι οι ελεύθεροι και οι θετικοί για τις περιγραφές των 

μεταβλητών για τις οποίες οι αρνητικές τιμές είναι χωρίς νόημα, όπως οι 

χωρητικότητες, οι ποσότητες και οι τιμές πώλησης. Ο πιο δημοφιλής τρόπος δήλωσης 

των μεταβλητών είναι η απαρίθμηση κατά ομάδες ανάλογα με τον τύπο.  
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Ένα πρόσθετο σύνολο λέξεων κλειδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκρινίσει 

τις διάφορες ιδιότητες των μεταβλητών. Μια μεταβλητή στο GAMS, έχει επτά 

προθέματα: 

 

 .lo            Το χαμηλότερο όριο της μεταβλητής. 

 .up           Το υψηλότερο όριο της μεταβλητής. 

 .fx           Η σταθερή τιμή της μεταβλητής, η οποία έχει άνω και κάτω όριο το 

ίδιο. Μία    μεταβλητή σταθερής τιμής μπορεί να πάρει αργότερα περισσότερες 

τιμές, αν επαναπροσδιοριστούν τα όριά της. 

 .l              Το επίπεδο δραστηριότητας για τη μεταβλητή. Είναι ισοδύναμο με την 

τρέχουσα αξία της μεταβλητής. Λαμβάνει τις νέες τιμές όταν λύνεται ένα 

μοντέλο. 

 .m     Η οριακή τιμή της μεταβλητής. Λαμβάνει τις νέες τιμές όταν λύνεται ένα 

μοντέλο. 

 .scale        Ο κλιμακωτός παράγοντας της μεταβλητής σε μη γραμμικό 

προγραμματισμό. 

 .prior     Η διακλαδισμένη τιμή προτεραιότητας μιας μεταβλητής 

χρησιμοποιείται σε προγραμματιστικά μοντέλα με μικτούς ακέραιους αριθμούς.  

 

4.2.4 Εξισώσεις 
Με τον όρο Εξισώσεις (‘Equations’), το GAMS εννοεί τις συμβολικές αλγεβρικές 

σχέσεις που θα χρησιμοποιηθούν για να παράγουν τους περιορισμούς στο μοντέλο. 

Όπως με τις μεταβλητές, μια εξίσωση στο GAMS θα συνδέσει αυθαίρετα πολλούς 

περιορισμούς, ανάλογα με την ιδιότητα των καθορισμένων συνόλων.  

 

Γενικά, η σύνταξη στο GAMS για μια δήλωση Εξισώσεων είναι: 

 

Equations  

      First Equation Name   (set dependency)     Optional Explanatory Text 

 Second Equation Name   (set dependency)      Optional Explanatory Text 

… ; 

 



Κεφάλαιο 4ο                                               Εφαρμογές ΠΜΠ με τη χρήση της γλώσσας GAMS 
 

 

36 
 

Το όνομα των Εξισώσεων (‘Equation name’) είναι το εσωτερικό όνομα της εξίσωσης 

στο GAMS και ακολουθείται από το επεξηγηματικό κείμενο καταλήγοντας με το 

ελληνικό ερωτηματικό σύμβολο. 

Όσον αφορά τον Ορισμό των Τύπων των Εξισώσεων, αυτός γίνεται αφότου έχει 

δηλωθεί από πριν το όνομα της κάθε εξίσωσης και εν συνεχεία ορίζεται ο τύπος της 

εξίσωσης ως εξής: 

 

Equation Name  (set dependency)     $Optional Logical Condition . . 

Left Equation Terms     Equation Type     Right Equation Terms; 

 

Δηλώνεται εκ νέου το όνομα της Εξίσωσης ακολουθούμενο πάντα από δύο τελείες 

".." πριν την  έναρξη της άλγεβρας. Το Αριστερό μέλος της εξίσωσης (‘Left Term’) 

αποτελεί τον αλγεβρικό τύπο της, ενώ το Δεξιό (‘Right Term’) αποτελεί την τελική 

τιμή, την οποία επιζητείται να λάβει ο αλγεβρικός τύπος.  

 

Το Είδος της Εξίσωσης (‘Equation Type’) αναφέρεται στο σύμβολο μεταξύ των δύο 

εκφράσεων που διαμορφώνουν την εξίσωση, και μπορεί να είναι κάποιος από τους 

ακόλουθους τύπους: 

 

 =E= (‘Equality’): το αριστερό μέρος πρέπει να είναι ίσο με το δεξί,  

 

 =G= (‘Greater or equal’): το αριστερό μέρος πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο 

από το δεξί, 

 

 =L= (‘Lower or equal’): το αριστερό μέρος πρέπει να είναι  μικρότερο ή ίσο από 

το δεξί,  

 

 =N= καμία σχέση δεν επιβάλλεται μεταξύ αριστερού και δεξιού μέρους. Αυτός ο 

τύπος εξίσωσης χρησιμοποιείται σπάνια. 

 

Εκφράσεις με δείκτες 

Το GAMS παρέχει τις ακόλουθες τρεις διαδικασίες με δείκτες (‘Indexed 

Operations’): 
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 sum :   Άθροισμα με χρήση δεικτών ελέγχου 

 smin :  Ελάχιστη τιμή  με χρήση δεικτών ελέγχου 

 smax :  Μέγιστη τιμή  με χρήση δεικτών ελέγχου 

 

Αυτές οι τρεις διαδικασίες εκτελούνται σε έναν ή περισσότερους δείκτες ελέγχου. Η 

σύνταξη στο GAMS για αυτές τις διαδικασίες είναι, 

Indexed Operations     ( (Controlling Indices), Expression) 

 

 Η πιο κοινή από όλες τις τέσσερις διαδικασίες είναι το ‘SUM’ (‘summation-

άθροισμα’), το όποιο χρησιμοποιείται για να υπολογίσει το άθροισμα για μια 

περιοχή ενός συνόλου. Το πεδίο του ελέγχου είναι το ζευγάρι των παρενθέσεων 

() που αρχίζει αμέσως μετά από sum και στο οποίο περιέχονται οι Δείκτες 

Ελέγχου (‘Controlling Indices’) με τις αντίστοιχες εκφράσεις των μεταβλητών.  

Για παράδειγμα, το πιο απλό μαθηματικό άθροισμα Σi xij , εκφράζεται στο 

GAMS ως: sum(i, x(i,j)).  

Ενώ, ένα πιο πολύπλοκο μαθηματικό άθροισμα Σij cij xij , εκφράζεται στο GAMS 

ως: sum((i,j), c(i,j)*x(i,j)). 

 

 Οι εκφράσεις ‘smin’ και ‘smax’ αποτελούν διαδικασίες, που χρησιμοποιούνται 

για να υπολογιστούν οι μικρότερες και μεγαλύτερες τιμές αντίστοιχα σε μια 

περιοχή του συνόλου. Οι δείκτες ‘smin’ και ‘smax’ διευκρινίζονται με τον ίδιο 

τρόπο όπως στο δείκτη για το sum.  

 

 Ο συμβολισμός ‘card’ χρησιμοποιείται για να υπολογίσει τον αριθμό των 

στοιχείων ενός συνόλου.  

Για παράδειγμα στο σύνολο, που εκφράζεται από τη δήλωση των χρονικών ετών 

μεταξύ 1985 και 1995: set t time periods / 1985*1995 / 

Τότε με τη χρήση της έκφρασης ‘card(t)’, θα ληφθεί σαν αποτέλεσμα ο αριθμός 

11, που ισοδυναμεί με τα έτη, που περιέχονται στο χρονικό διάστημα 1985 έως 

1995. (Μc Carl, 2008). 
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4.2.5 Δήλωση Μοντέλου 

 
Η Δήλωση Μοντέλου (‘Model Statement’) χρησιμοποιείται για να οργανώσει τις 

εξισώσεις σε ομάδες και να τις ονομάσει έτσι ώστε αυτές να μπορούν να επιλυθούν. 

Γενικά η σύνταξη στο GAMS για ένα μοντέλο απλής δήλωσης είναι: 
 

Model     Model Name     Optional Explanatory Text   /   Model Contents   /   ; 

 

Το Όνομα του Μοντέλου (‘Model Name’) είναι η εσωτερική ονομασία στο μοντέλο 

του GAMS, που πρέπει να ξεκινά με γράμμα και μπορεί να περιέχει μέχρι 10 

αλφαριθμητικούς χαρακτήρες στο μήκος. Το κείμενο επεξήγησης χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει το σύνολο ή το στοιχείο που προηγείται από αυτό και δε πρέπει να 

ξεπερνά τους 80 χαρακτήρες και όλοι να περιλαμβάνονται στην ίδια γραμμή.  

Τα Περιεχόμενα του Μοντέλου (‘Model Contents’) μπορούν να περιλαμβάνουν όλες 

τις δηλωμένες εξισώσεις, οπότε αρκεί ο συμβολισμός ‘all’ για να εφαρμοστεί το 

μοντέλο σε όλες τι εξισώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να οριστούν οι 

ονομασίες των συγκεκριμένων εξισώσεων, που πρόκειται να μοντελοποιηθούν.  

 

Χαρακτηριστικά Μοντέλου 

Σε κάθε μοντέλο είναι δυνατό να δηλωθούν από το χρήστη κάποια χαρακτηριστικά 

για το μοντέλο με τη μορφή αριθμητικών τιμών. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να 

δώσουν πληροφορίες για τα αποτελέσματα που θα δώσει ο επιλυτής, είτε για κάποιες 

επιλογές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία επίλυσης. Υπάρχει ένας 

αρκετά αξιόλογος αριθμός χαρακτηριστικών που μπορούν να εισαχθούν. Παρακάτω 

θα γίνει μια μικρή αναφορά μόνο σε όσα από αυτά χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη: 

 

 Με την επιλογή ‘iterlim’ (iteration limit) εννοείται το όριο των επαναλήψεων, 

που μπορούν να πραγματοποιηθούν για την επίλυση του μοντέλου.  

 Με την επιλογή ‘optcr’ (max relative MIP optimality gap) εννοείται το μέγιστο 

σχετικό διάστημα απόκλισης της βέλτιστης λύσης σε σχέση με τη θεωρητικώς 

εκτιμώμενη τιμή βέλτιστης λύσης, οπότε μόλις ο επιλυτής εντοπίσει την 
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πλησιέστερη λύση στο σημείο αυτό τερματίζεται η επίλυση στο Μικτό Ακέραιο 

Προγραμματισμό. Η τιμή προεπιλογής είναι το 0.1 (10%), αλλά όσο μικρότερη 

τιμή λάβει, τόσο ακριβέστερο αποτέλεσμα θα δώσει η επίλυση. 

 Με την επιλογή ‘bratio’ (‘basis acceptance test’) ρυθμίζεται το ελάχιστο 

ποσοστό στοιχείων που οφείλει να εντοπίσει ο επιλυτής στο GAMS από τη βάση 

δεδομένων. Δηλαδή με τιμή προεπιλογής το 0.25 (25%), σε μοντέλο 1000 

εξισώσεων, τότε το GAMS δεν θα προτείνει κάποια βάση πληροφοριών αν δεν 

έχει εντοπίσει πρώτα το 25%, δηλαδή 250 στοιχεία να συμπεριλάβει. Όσο πιο 

κοντά στο 1 επιλεχτεί η τιμή του ‘bratio’ τόσο πιο δύσκολα θα εντοπιστεί βάση 

πληροφοριών, ενώ όσο πιο κοντά στο 0 τότε τόσο πιο πολλές πληροφορίες θα 

επιλεχθούν από το GAMS. (Mc Carl, 2008) 

 

 

Ταξινόμηση των μοντέλων 

Με το GAMS μπορούν να λυθούν διάφοροι τύποι προβλημάτων. Οι τύποι αυτοί 

παρουσιάζονται στο Πίνακα 2. Σημαντικό είναι να υπάρχει ξεκάθαρη γνώση για τον 

τύπο του προβλήματος προτού επιχειρηθεί η λύση. Το GAMS έχει τη δυνατότητα να 

ελέγχει το μοντέλο στην επιλογή του τύπου του προβλήματος που σκέφτεται να 

χρησιμοποιήσει ο χρήστης και εμφανίζει επεξηγηματικά μηνύματα εάν ανακαλύπτει 

κακό συνδυασμό στην εφαρμογή των τύπων (π.χ., όταν ένα γραμμικό μοντέλο 

περιέχει μη γραμμικούς όρους). Αυτό συμβαίνει επειδή μερικά προβλήματα μπορούν 

να λυθούν με περισσότερους από έναν τρόπους, και ο χρήστης πρέπει να επιλέξει 

ποιο τρόπο θέλει να χρησιμοποιήσει.  

 

Πίνακας 2. Τύποι προβλημάτων που επιλύονται μέσω του GAMS 

LP Linear Programming - Γραμμικός Προγραμματισμός.  

Δεν περιλαμβάνει μη γραμμικοί όροι ή διακριτές (δυαδικές ή ακέραιες) 

μεταβλητές στο μοντέλο. 

NLP  Non-Linear Programming - Μη Γραμμικός Προγραμματισμός.  

Περιλαμβάνει μη γραμμικούς όρους, που περιέχουν μόνο τις ομαλές 

συναρτήσεις του μοντέλου, αλλά χωρίς διακριτές μεταβλητές. 

DNLP  Discontinuous Non-Linear Programming – Ασυνεχής Μη Γραμμικός 
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Προγραμματισμός.  

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μη-ομαλοί μη-γραμμικοί όροι, όχι όμως οι 

διακριτές μεταβλητές.  

MIP Mixed Integer Programming – Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός 

Περιλαμβάνει διακριτές μεταβλητές,  όχι όμως μη-γραμμικούς όρους. 

RMIP Relaxed Mixed Integer Programming - Χαλαρός Μικτός Ακέραιος 

Προγραμματισμός. 

Περιέχουν δυαδικές και ακέραιες μεταβλητές υπό τον όρο να παίρνουν 

τιμές μεταξύ των ορίων τους. 

MINLP Mixed Integer Nonlinear Programming - Μικτός Ακέραιος Μη Γραμμικός 

Προγραμματισμός. 

Περιέχουν μη-ομαλούς μη-γραμμικούς όρους και διακριτές μεταβλητές.  

RMINLP  Relaxed Mixed Integer Nonlinear Programming - Χαλαρός Μικτός 

Ακέραιος Μη Γραμμικός Προγραμματισμός.  

Σε σχέση με το MINLP, περιέχει δυαδικές και ακέραιες υπό περιορισμούς. 

MPEC Mathematical Programs with Equilibrium Constraints - Μαθηματικά 

Προγράμματα με Περιορισμούς Ισορροπίας. 

MCP Mixed Complementarily Problem - Μικτό Πρόβλημα 

Συμπληρωματικότητας. 

CNS Constrained Nonlinear System - Μη γραμμικό σύστημα με περιορισμούς. 

[Πηγή: Mc Carl, 2008] 

 

4.2.6 Δήλωση Επίλυσης 
Ύστερα από τη δήλωση του μοντέλου, το επόμενο βήμα είναι η επίλυση του 

χρησιμοποιώντας τη Δήλωση Επίλυσης (‘Solve Statement’). Όταν το GAMS δει αυτή 

την εντολή ψάχνει τον κατάλληλο Επιλυτή (‘Solver’) από τη βιβλιοθήκη του, ώστε να 

βρει τον τύπο που ταιριάζει στην εφαρμογή. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το 

GAMS από μόνο του δε μπορεί να λύσει το κάθε πρόβλημα, αλλά περνά το 

πρόβλημα σε ένα από τους επιλυτές. Με λίγα  λόγια το GAMS παίζει το ρόλο του 

μεσολαβητή στο πρόβλημα. 

Γενικά η σύνταξη στο GAMS για ένα μοντέλο απλής δήλωσης είναι: 

Solve   Model Name   Using   Model Type   Maximizing or Minimizing   Equation 

Name; 
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Το Όνομα του Μοντέλου καθορίζεται από την πρότυπη δήλωση, το οποίο και 

επιλύεται Χρησιμοποιώντας (‘Using’) έναν από τους Τύπους του Μοντέλου (‘Model 

Type’), που περιγράφονται στο πίνακα 2, Μεγιστοποιώντας ή Ελαχιστοποιώντας την 

Αντικειμενική Συνάρτηση.  

 

4.2.7 Δήλωση για την Εμφάνιση Αποτελεσμάτων στο αρχείο εξόδου 
Το GAMS επιτρέπει να εμφανιστούν όλες οι πληροφορίες του κώδικα του 

προβλήματος σε ένα αρχείο κειμένου, δηλαδή σε μορφή “.txt”. Επιπλέον 

δημιουργείται και το αρχείο της μορφής ‘model_name.OUT’. Για την επίδειξη 

περαιτέρω πληροφοριών χρησιμοποιείται η εντολή Εμφάνισης (‘Display’). Ωστόσο, 

υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν  επιπλέον αρχεία εξόδου με τη παρακάτω 

πλήρη σύνταξη: 

 

FILE     Local File Identifier     /     External File Location     / ; 

PUT      Local File Identifier ; 

PUT      ‘Item(s)’ ; 

 

 ‘FILE’ είναι η εντολή, που χρησιμοποιείται για τη δήλωση αρχείων. ‘External 

File Location’ είναι το Όνομα του Εξωτερικού Αρχείου, όπου θα αποθηκευτούν 

τα αποτελέσματα, 

 

 ‘PUT’ είναι η εντολή, που χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει το εξωτερικό 

αρχείο. Με το συμβολισμό ‘Local File Identifier’, εντοπίζεται το μέρος 

(εσωτερικό όνομα), που χρησιμοποιείται από το GAMS και όπου το αρχείο 

εξόδου θα οδηγηθεί. ‘Item(s)’ είναι το όνομα κάθε οντότητας, η οποία θα 

εισαχθεί στο αρχείο εξόδου, όπως επεξηγηματικά κείμενα, ετικέτες, παράμετροι, 

τιμές μεταβλητών ή εξισώσεων και οι οποίες  αναγράφονται με 

πορτοκαλοκόκκινο χρωματισμό γραμμάτων. 

 

 Με την εντολή ‘PUT’, μπορούν επίσης να δοθούν οι αριθμητικές τιμές στις 

οντότητες, που θα εισαχθούν στο αρχείο εξόδου, σύμφωνα με την σύνταξη: 

PUT     item 1: width: decimals,  item 2: width: decimals, ... /  ; 
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 Σύμφωνα με την παραπάνω σύνταξη, δηλώνεται αρχικά το όνομα της 

οντότητας. 

 Στη συνέχεια, μετά το σύμβολο της άνω-κάτω τελείας (:), δηλώνεται το μέγιστο 

μάκρος (‘width’) του πεδίου, όπου μπορούν να αναγραφούν οι αριθμητικοί 

χαρακτήρες της τιμής της οντότητας μαζί με τα ενδεχόμενα κενά διαστήματα 

διαχωρισμού. 

 Τέλος, μετά το σύμβολο της άνω-κάτω τελείας (:), δηλώνεται ο αριθμός των 

δεκαδικών ψηφίων (‘decimals’), τα οποία θα μπορεί να λάβει η οντότητα. Στην 

περίπτωση που η τιμή αυτή οριστεί μηδέν (0), προφανώς η τιμή της οντότητας 

θα είναι ακέραιος αριθμός. 

 

Για παράδειγμα, με την εντολή: put CAPCHP.L:9:2, CAPABS.L:5:0 /; στο αρχείο 

εξόδου στην αρχή κάποιας γραμμής θα αναγραφούν οι τιμές των δύο μεταβλητών ως 

εξής: 

• Οι 9 πρώτοι χαρακτήρες (μαζί με τα ενδεχόμενα κενά) θα δοθούν στην 

αριθμητική τιμή της οντότητας CAPCHP.L, εκ των οποίων οι δύο χαρακτήρες θα 

είναι δεκαδικά ψηφία, ενώ ένας χαρακτήρας θα είναι το σύμβολο του 

διαχωρισμού των δεκαδικών ψηφίων.  

• Στη συνέχεια οι επόμενοι 5 χαρακτήρες της γραμμής (μαζί με τα κενά) θα δοθούν 

στην αριθμητική τιμή της οντότητας CAPABS.L, η οποία είναι ακέραιος αριθμός 

με μηδενικά δεκαδικά ψηφία. 
 

 Η εντολή ‘Put close’ χρησιμοποιείται για να ορίσει το κλείσιμο ενός αρχείου, και 

αναφέρεται στο τέλος της εκτέλεσης του προγράμματος GAMS. Η σύνταξη της 

είναι η ακόλουθη: 

 Put close     Local File Identifier   ;  

 

4.2.8 Δήλωση για υπολογισμούς σε βρόγχους 
Το GAMS μπορεί να πραγματοποιήσει μια σειρά υπολογισμών και να ληφθούν 

αποτελέσματα, τα οποία θα εμφανιστούν στο αρχείο εξόδου σε μορφή πίνακα 

στοιχείων. Με τη χρήση της εντολής ‘LOOP’ (‘βρόγχος’), καθίσταται δυνατή η 

εκτέλεση μιας σειράς υπολογισμών για τα στοιχεία ενός συνόλου. Η σύνταξη της 

εντολής στο GAMS είναι η ακόλουθη: 
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Loop ( (sets_to_vary), 

Statements to execute 

) ; 

Με την εντολή αυτή καθορίζονται τα σύνολα των στοιχείων (‘sets to vary’) και με 

βάση τους δείκτες (‘indices’) τους, θα γίνουν οι επαναλαμβανόμενοι υπολογισμοί 

βασιζόμενοι στην εντολή (‘statement to execute’) που ακολουθεί στην επόμενη 

γραμμή. 

 

Η Γενική σύνταξη μιας δήλωσης βρόγχου ‘for’ είναι η εξής: 

for (scalar name = startvalue to endvalue, 

statements; 

); 

Όπου:  

 ‘scalarname’ είναι το όνομα της παραμέτρου, της οποίας η τιμή θα αλλάζει 

συνεχώς με σταθερό βήμα, 

 ‘startvalue’ είναι η αρχική τιμή που θα λάβει η παράμετρος, 

 ‘endvalue’ είναι η τελική της τιμή και όπου θα σταματήσουν οι 

υπολογισμοί, 

 ‘statements’ είναι οι δηλώσεις στις οποίες εμπεριέχεται η εκάστοτε τιμή της 

παραμέτρου. 

 

4.2.9 Έξοδος στο GAMS 
Η Έξοδος (‘Output’) στο GAMS περιέχει πολλές επιλογές για τον έλεγχο και την 

κατανόηση ενός μοντέλου. Η έξοδος από μια εφαρμογή του GAMS παράγεται σε ένα 

αρχείο το οποίο μπορεί να διαβαστεί χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε συντάκτη 

κειμένων. H έξοδος, που δημιουργείται κατά τη διάρκεια του αρχικού ελέγχου του 

προγράμματος, καλείται σύνταξη (‘Compilation’). Περιέχει τα εξής μέρη: 

Αποτύπωση του προγράμματος 

Η Αποτύπωση (‘Echo Print’) του προγράμματος εισάγεται στο πρώτο μέρος του 

αρχείου εξόδου και ουσιαστικά αποτελεί ένα αντίγραφο του αρχείου εισόδου, όπου 

απαριθμούνται οι γραμμές του αρχείου εισόδου, τοποθετώντας στην αρχή κάθε 
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γραμμής το αντίστοιχο νούμερο της. Οι αριθμοί γραμμών αναφέρονται πάντα στο 

φυσικό αριθμό των γραμμών στο αρχείο εισαγωγής.  

 

Αναφορά σφαλμάτων 

Η αποτελεσματική ανίχνευση και αποκατάσταση των σφαλμάτων (‘Error Report’) 

αποτελούν σημαντικά μέρη οποιουδήποτε συστήματος διαμόρφωσης. Η εμπειρία 

δείχνει ότι στις περισσότερες εντολές σύνταξης κατά τη διάρκεια των αρχικών 

σταδίων ανάπτυξης του μοντέλου ανιχνεύονται τα περισσότερα λάθη. Πολλά από τα 

χαρακτηριστικά λάθη που γίνονται με τις συμβατικές γλώσσες προγραμματισμού 

συνδέονται με έννοιες που δεν υπάρχουν στο GAMS και δημιουργούν προβλήματα 

στο χρόνο εκτέλεσης και είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Στο GAMS, τα λάθη 

επισημαίνονται πολύ νωρίς και αναφέρονται με τρόπο κατανοητό προς στο χρήστη 

συμπεριλαμβανομένων σαφών προτάσεων για το πώς να διορθώσει το πρόβλημα, και 

να βρει τη προέλευση του λάθους. 

Όλα τα λάθη σημειώνονται με τέσσερις αστερίσκους «****» στην αρχή κάθε 

γραμμής στη λίστα εξόδου. Μετά την ανίχνευση του λάθους, πρέπει να γίνει η 

διόρθωση του και στην συνέχεια να γίνει η επανάληψη για την επίλυση του μοντέλου. 

Δεν μπορεί να λυθεί ένα μοντέλο ή να αποθηκευτεί ένα αρχείο εάν τα λάθη που έχουν 

ανιχνευθεί δεν έχουν λυθεί. Τα λάθη ομαδοποιούνται σε τρεις φάσεις στο GAMS: 

στη σύνταξη, εκτέλεση και επίλυση του μοντέλου. Στο τέλος, από την αποτύπωση 

του προγράμματος, ένας κατάλογος με αριθμημένα όλα τα λάθη που υπάρχουν, μαζί 

με μια περιγραφή της πιθανής αιτίας κάθε λάθους, θα τυπωθούν στο αρχείο εξόδου.  

 

Χάρτης αναφοράς συμβόλων 

Ο Χάρτης Αναφοράς Συμβόλων (‘Symbol Reference Map’) απαριθμεί όλες τις 

εντολές δηλώσεων (σύνολα, παράμετροι, πίνακες, μεταβλητές, εξισώσεις, μοντέλα, 

αρχεία εξόδου  κλπ) σε αλφαβητική σειρά, τα ομαδοποιεί ανάλογα με τον τύπο τους, 

απεικονίζει τον αριθμό της γραμμής όπου εμφανίζονται και κατηγοριοποιεί την κάθε 

τους εμφάνιση.  

Ο χάρτης αυτός είναι μια χρήσιμη παράμετρος του προγράμματος με πρακτική 

σημασία για εκείνους τους χρήστες, που εξετάζουν ένα μοντέλο που είναι φτιαγμένο 
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από άλλον και θέλει να κάνει αλλαγές σε αυτό. Ο χάρτης αναφοράς συμβόλων μπορεί 

να εισαχθεί με την είσοδο μιας γραμμής που περιέχει το σύμβολο ‘$onsymxref’ στην 

αρχή του προγράμματος.  

 

Στον επόμενο Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι τύποι των συμβόλων με την 

κωδικοποιημένη τους μορφή, ενώ στον Πίνακα 4 επεξηγείται το είδος της δήλωσης 

για το κάθε σύμβολο: 

 

Πίνακας 3. Τύποι συμβόλων, που εισάγονται στο χάρτη αναφοράς συμβόλων 

Συντομογραφία συμβόλων στον 

χάρτη αναφοράς 

Τύποι συμβόλων στο GAMS 

EQU Equation (εξίσωση) 

MODEL Model (μοντέλο) 

FILE Put file (δήλωση αρχείου) 

PARAM Parameter (παράμετρος, πίνακας, πίνακας 

στοιχείο) 

SET Set (σύνολο) 

VAR Variable (μεταβλητή) 

[Πηγή: Mc Carl, 2008] 

 

 

Πίνακας 4. Είδος δήλωσης του κάθε συμβόλου στο χάρτη αναφοράς συμβόλων 

DECLARED Δηλώνεται για πρώτη φορά κάποιο στοιχείο 

DEFINED Ορίζεται η εξίσωση, όπου περιέχεται κάποιο στοιχείο 

ASSIGNED Το στοιχείο εμφανίζεται στο αριστερό μέρος μιας δήλωσης 

IMPL - ASN Μία εξίσωση ή μεταβλητή θα ενημερωθεί ως αποτέλεσμα μιας 

δήλωσης επίλυσης 

CONTROL Ένα σύνολο χρησιμοποιείται ως δείκτης καθοδήγησης σε μια εντολή 

ανάθεσης, εξίσωση, βρόχο ή άλλη λειτουργία (sum, smax, smin). 

REF Το σύμβολο χρησιμοποιείται στο δεξί μέρος μιας εντολής ανάθεσης 

(εμφάνισης – εξίσωσης – δήλωση μοντέλου ή επίλυσης) 

[Πηγή: Mc Carl, 2008] 
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Λίστα Εξισώσεων 

Η Λίστα Εξισώσεων (‘Equation Listing’) παρέχει εξαιρετική χρησιμότητα στο 

πρόγραμμα. Παρουσιάζει με τρόπο αναλυτικό όλες τις εξισώσεις οι οποίες έχουν 

δηλωθεί στο αρχείο εισαγωγής. Συνήθως αναγράφονται σε μορφή μπλοκ, δηλαδή, σε 

κάθε μπλοκ αναγράφονται οι εξισώσεις υπολογισμού μιας συγκεκριμένης οντότητας 

για κάθε χρονική στιγμή ή κάθε διαφορετικό διάστημα. Όλοι οι όροι που εξαρτώνται 

από τις μεταβλητές οι οποίες περιέχονται στην εκάστοτε εξίσωση πηγαίνουν στο 

αριστερό μέρος (‘Left Hand Side’ – LHS), και οι σταθεροί όροι στο δεξί μέρος 

(‘Right Hand Side’ – RHS) της κάθε εξίσωσης.  

Συνήθως, οι πρώτες τρεις εξισώσεις παρουσιάζονται σε κάθε μπλοκ. Αν είναι 

παραπάνω από τρεις, τότε παραλείπονται οι υπόλοιπες και απλώς επισημαίνεται ο 

ακριβής αριθμός τους. Υπάρχει, φυσικά, η δυνατότητα ο χρήστης να ορίσει τον 

ελάχιστο αριθμό αναγραφής εξισώσεων για κάθε μπλοκ με χρήση της εντολής: 

Option limrow = r ; (με r, τον ελάχιστο επιθυμητό αριθμό εξισώσεων μπλοκ). 

 

Λίστα Μεταβλητών 

Το επόμενο τμήμα του αρχείου λίστας είναι η Λίστα Μεταβλητών (‘Column 

Listing’). Παρουσιάζει την αριθμητική τιμή των συντελεστών της κάθε μεταβλητής 

που εμφανίζεται σε κάθε περιορισμό-εξίσωση και ταξινομούνται κατά στήλη 

μπροστά από το όνομα της εξίσωσης όπου η εκάστοτε μεταβλητή εμφανίζεται. Σε 

κάθε μπλοκ μεταβλητών αναγράφονται οι τρεις πρώτες καταχωρήσεις για κάθε 

μεταβλητή, μαζί με τα όρια και τα επίπεδα τιμών. Υπάρχει, φυσικά, η δυνατότητα ο 

χρήστης να ορίσει τον ελάχιστο αριθμό αναγραφής στηλών για κάθε μπλοκ 

μεταβλητών με χρήση της εντολής: Option limcol = c ; (με c, τον ελάχιστο επιθυμητό 

αριθμό εξισώσεων μπλοκ). Επίσης αναγράφεται και το εύρος τιμών τις οποίες μπορεί 

να λάβει η κάθε μεταβλητή οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από απείρως αρνητικό 

(‘- Minus Infinity’), μηδέν (0), γύρω από το μηδέν (‘eps’) έως και απείρως θετικό (‘+ 

Plus Infinity’) ή να είναι απροσδιόριστες (‘Undefined’), μη διαθέσιμες (‘Not 

Available’) κλπ. 
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Στατιστικά Μοντέλου 

Τα Στατιστικά του Μοντέλου (‘Model Statistics’) παρέχουν πληροφορίες για το 

μέγεθος και τη γραμμικότητα του μοντέλου. Στην παρούσα μελέτη, υπολογίζεται ο 

συνολικός αριθμός των μπλοκ των εξισώσεων και μεταβλητών, ο αντίστοιχος 

αριθμός των μονών εξισώσεων και μεταβλητών, ο αριθμός των μη μηδενικών 

στοιχείων και τέλος ο αριθμός των διακριτών μεταβλητών:    

MODEL STATISTICS 
 
BLOCKS OF EQUATIONS          48     SINGLE EQUATIONS        5,321 
BLOCKS OF VARIABLES          40     SINGLE VARIABLES        5,567 
NON ZERO ELEMENTS        18,898     DISCRETE VARIABLES        881 
 

4.2.10 Περίληψη Επίλυσης 
Το GAMS παρουσιάζει μια σύντομη Περίληψη της Επίλυσης (‘Solve Summary’), 

όπου αναγράφονται: 

 το Όνομα του Μοντέλου και των Μεταβλητών Απόφασης, 

 το Είδος και την Κατεύθυνση της Επίλυσης, 

 το Όνομα της Επίλυσης και τον αριθμό της γραμμής όπου ξεκινά η επίλυση, 

 η Βέλτιστη τιμή της Αντικειμενικής Συνάρτησης,  

 ο Πραγματικός Χρόνος Επίλυσης και ο Μέγιστος Επιτρεπτός Χρόνος Επίλυσης ο 

οποίος ορίζεται συνήθως στα 1.000 δευτερόλεπτα,  

 ο Πραγματικός Αριθμός Επαναλήψεων Επίλυσης και ο Μέγιστος Επιτρεπτός 

Αριθμός Επαναλήψεων ο οποίος ορίζεται συνήθως σε 1.000 επαναλήψεις, 

 η Κατάσταση της Επίλυσης (‘Solver Status’), δηλαδή αν η επίλυση 

ολοκληρώθηκε κανονικά (‘normal completion’), αν οι επαναλήψεις διακόπηκαν 

(iteration interrupted’) , αν ο χρόνος επίλυσης τελείωσε, αν ο επιλυτής δεν είναι 

ικανός να βρει λύσεις (‘non capable’), αν η επίλυση διεκόπη από το χρήστη κλπ, 

 η Κατάσταση του Μοντέλου (‘Model Status’), δηλαδή αν οι τιμές που 

προέκυψαν είναι βέλτιστες (‘optimal’), τοπικά βέλτιστες, απεριόριστες 

(‘unbounded’), ακατόρθωτες (infeasible’), τοπικά ακατόρθωτες, ενδιάμεσα 

ακατόρθωτες, ακέραιες, ενδιάμεσα μη ακέραιες, άγνωστες λόγω κάποιου λάθους 

(‘unknown’), καμία λύση δεν προέκυψε (‘non optimized’), είναι μοναδική κλπ. 

(Mc Carl, 2008) 
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5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα τρία μονοκριτηριακά μοντέλα της βιβλιοθήκης 

του GAMS, η τροποποίηση τους ώστε να γίνουν πολυκριτηριακά καθώς και η 

επίλυση τους με τη μέθοδο AUGMECON. Τα μοντέλα που μελετήθηκαν είναι τα 

«MAGIC», «THAIX» και «KORPET», με τα δύο πρώτα να ανήκουν στη θεματική 

ενότητα Management Science and OR της βιβλιοθήκης του GAMS, ενώ το τελευταίο 

στη θεματική ενότητα Energy Economics. Τα μοντέλα «MAGIC» και «THAIX» 

ανήκουν στην κατηγορία προβλημάτων μικρού τύπου Μικτού Ακέραιου 

Προγραμματισμού, ενώ το «KORPET» ανήκει στην κατηγορία προβλημάτων 

μεγάλου τύπου Μικτού Ακέραιου Προγραμματισμού και είναι το πιο πολύπλοκο από 

τα τρία. Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του κάθε μοντέλου ξεχωριστά, 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των pareto βέλτιστων λύσεων σε διάγραμμα, 

σχολιασμός και σύγκριση των πολυκριτηριακών μοντέλων με τα αντίστοιχα 

μονοκριτηριακά. 

5.2 MAGIC 

5.2.1 Θεωρητικό Μέρος 
Το μοντέλο «MAGIC» περιγράφει ένα πρόβλημα ενεργειακού προγραμματισμού. 

Συγκεκριμένος αριθμός σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να 

ανταπεξέλθει στις ενεργειακές απαιτήσεις μίας ημέρας. Τρεις τύποι γεννητριών είναι 

διαθέσιμοι και κάθε τύπος έχει δικά του χαρακτηριστικά λειτουργίας. Κάθε γεννήτρια 

πρέπει να λειτουργεί ανάμεσα σε ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο σημείο. Στο ελάχιστο 

σημείο, υπάρχει ένα ωριαίο κόστος λειτουργίας για κάθε γεννήτρια. Υπάρχει ένα 

επιπρόσθετο ωριαίο κόστος για κάθε megawatt λειτουργίας πάνω από το ελάχιστο 

όριο για την εκάστοτε γεννήτρια. Επιπλέον, η εκκίνηση κάθε γεννήτριας εμπεριέχει 

ένα κόστος. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για να υπάρχει ανταπόκριση στις 

ενεργειακές απαιτήσεις, πρέπει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να λειτουργεί ένας 

ικανός αριθμός γεννητριών, ώστε να είναι εφικτή η αντιμετώπιση μιας αύξησης των 

ενεργειακών απαιτήσεων άνω της τάξης του 15%. (Όλα τα χαρακτηριστικά 
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λειτουργίας και τα δεδομένα του προβλήματος παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

παράρτημα κώδικας GAMS).   

Η αντικειμενική συνάρτηση αυτού του μονοκριτηριακού προβλήματος είναι το 

συνολικό ημερήσιο κόστος λειτουργίας των γεννητριών. Η επίλυση του «MAGIC» 

αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση αυτής της συνάρτησης. Θέλοντας να 

τροποποιήσουμε το μοντέλο και να το μετατρέψουμε σε πολυκριτηριακό, εισάγουμε 

μια δεύτερη αντικειμενική συνάρτηση, τη συνολική εκπομπή CO2 των σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τρεις τύποι γεννητριών είναι άνθρακα, 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, και τα στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τις εκπομπές 

CO2 του αντίστοιχου τύπου γεννήτριας είναι γνωστά. Η επίλυση του νέου 

πολυκριτηριακού προβλήματος αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση και των δύο 

αντικειμενικών συναρτήσεων. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζεται στο πρόβλημα η 

μέθοδος AUGMECON ( augmented e-constraint method ).  

5.2.2 Αποτελέσματα 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δύο ζευγάρια βέλτιστων λύσεων που 

ελαχιστοποιούν τις αντικειμενικές συναρτήσεις, το ελάχιστο κόστος λειτουργίας σε τι 

εκπομπές CO2 αντιστοιχεί και οι ελάχιστες εκπομπές CO2 σε τι κόστος λειτουργίας 

αντιστοιχούν.   

 

Πίνακας 1. Ακραίες βέλτιστες λύσεις που ελαχιστοποιούν κόστος και εκπομπές. 
Total Operating Cost 

( 1000 litres ) 

Total CO2 Emissions 

( tons ) 

988.540 460,96 Tot Cost                 Min 

1.491.825 299,47 Tot CO2 Emissions Min 
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Στο Διάγραμμα 1 αποδίδεται το σύνολο των βέλτιστων λύσεων. 

 

Διάγραμμα 1. Γραφική απεικόωιση του συνόλου Pareto των αντικειμενικών συναρτήσεων  του 
συνολικού κόστους και των συνολικών εκπομπών CO2. 

 

Στον Πίνακα 2 συγκρίνεται η μεταβλητή παραγωγής ενέργειας στις δύο ακραίες-

βέλτιστες καταστάσεις και σε μια ενδιάμεση, για κάθε τύπο γεννήτριας σε όλη τη 

διάρκεια της ημέρας.   

  

Πίνακας 2. Σύγκριση της μεταβλητής παραγωγής ενέργειας στις δύο ακραίες-βέλτιστες 
καταστάσεις και σε μία ενδιάμεση. 

magic 

Generators - 

Demand blocks 

Generator Output ( 1000MW ) 

Cost = 988.540,00 l 

CO2 em = 460,96 t 

COST Min 

Cost = 1.4918.25,00 l 

CO2 em = 299,47 t 

CO2 Min 

Cost = 1.102.835,00 l 

CO2 em = 380,21 t 

6th loop 

Type 1 / 12pm - 6am 10,2 - 5,95 

Type 1 / 6am - 9am 16 - 6,8 
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Type 1 / 9am - 3pm 11 - 6,8 

Type 1 / 3pm - 6pm 21,25 4,25 7,15 

Type 1 / 6pm - 12pm 11,25 - 5,95 

Type 2 / 12pm - 6am 4,8 - 1,55 

Type 2 / 6am - 9am 14 11,25 15,7 

Type 2 / 9am - 3pm 14 6,25 10,5 

Type 2 / 3pm - 6pm 15,75 15,75 17,5 

Type 2 / 6pm - 12pm 15,75 8,75 13,55 

Type 3 / 12pm - 6am - 15 7,5 

Type 3 / 6am - 9am - 18,75 7,5 

Type 3 / 9am - 3pm - 18,75 7,7 

Type 3 / 3pm - 6pm 3 20 15,35 

Type 3 / 6pm - 12pm - 18,25 7,5 

 

5.2.3 Αξιολόγηση – Σύγκριση 
Η κατάσταση που απεικονίζει το μονοκριτηριακό μοντέλο είναι μοναδική. Παρέχει 

ως πληροφορία το ελάχιστο κόστος που προκύπτει από την επίλυση της μίας 

αντικειμενικής συνάρτησης και τη διακύμανση των μεταβλητών μόνο για τη 

κατάσταση αυτή συγκεκριμένα. Αντίθετα στο πολυκριτηριακό μοντέλο ο χρήστης 

διαβάζει το σύνολο Pareto και έχει τη δυνατότητα σύγκρισης των καταστάσεων 

μεταξύ τους και την αξιολόγηση τους, χρησιμοποιώντας την κρίση και την εμπειρία 

του. Ανάλογα με τα ΄΄gridpoints΄΄ που επιλέγονται, ο χρήστης έχει και τον αντίστοιχο 

αριθμό ζευγαριών κόστους – εκπομπών τα οποία αξιολογεί ώστε να επιλέξει τη 

βέλτιστη για αυτόν κατάσταση. Επιπλέον για κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις, το 

πολυκριτηριακό μοντέλο παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο μεταβολής της κάθε 

μεταβλητής ξεχωριστά. Σημείο ταύτισης του μονοκριτηριακού και του 

πολυκριτηριακού μοντέλου MAGIC είναι η λύση ελαχιστοποίησης της κοινής τους 

συνάρτησης, του συνολικού κόστους λειτουργίας. Από τον Πίνακα 2, παρατηρούμε 

ότι στην ενδιάμεση λύση παράγουν ενέργεια και οι τρεις τύποι μονάδων παραγωγής 

σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αντιθέτως, στην πρώτη ακραία λύση όπου 

ελαχιστοποιείται το κόστος, οι μονάδες παραγωγής ενέργειας άνθρακα και 
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πετρελαίου λειτουργούν όλη την ημέρα, ενώ η μονάδα παραγωγής ενέργειας του 

φυσικού αερίου λειτουργεί μόνο από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα και στη δεύτερη 

ακραία κατάσταση όπου ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές CO2, η μονάδα φυσικού 

αερίου λειτουργεί όλες τις ώρες της ημέρας, ενώ η μονάδα παραγωγής ενέργειας του 

άνθρακα λειτουργεί από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα και η  μονάδα παραγωγής 

ενέργειας του πετρελαίου δεν λειτουργεί τις ώρες από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 

το πρωί.         
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5.3 ΤΗΑΙΧ 

5.3.1 Θεωρητικό Μέρος 
Το μοντέλο «THAIX» αποτελεί επέκταση του αρχικού μοντέλου «THAI» της 

βιβλιοθήκης του GAMS. Γενικά, το μοντέλο χρησιμοποιείται για την κατανομή των 

πλοίων με σκοπό τη μεταφορά προσωπικού από διαφορετικά λιμάνια σε κάποιο 

κέντρο εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, δύο προβλήματα σχετικά με τη διαδικασία 

στρατολόγησης του Βασιλικού Ναυτικού της Ταϋλάνδης μοντελοποιούνται και 

επιλύονται με Μαθηματικό Προγραμματισμό. Το πρώτο πρόβλημα αφορά τη 

βέλτιστη κατανομή των νεοσύλλεκτων σε ναυστάθμους ναυτικών βάσεων και 

διατυπώνεται ως πρόβλημα μεταφοράς. Το δεύτερο πρόβλημα αφορά τη βέλτιστη 

δρομολόγηση των πλοίων για τη μεταφορά των νεοσύλλεκτων από τους ναυστάθμους 

προς την κεντρική βάση και επιλύεται με την εφαρμογή Ακέραιου Προγραμματισμού. 

Η αντικειμενική συνάρτηση του μονοκριτηριακού μοντέλου είναι : 

w1 * voyages + w2 * shipmiles + w3 * manmiles  , με 

w1 = συντελεστής βαρύτητας πλοίων που προορίζονται για ταξίδι, 

w2 = συντελεστής βαρύτητας πλοίων που έχουν διανύσει μίλια ταξιδιού και  

w3 = συντελεστής βαρύτητας προσωπικού που έχει διανύσει μίλια ταξιδιού. 

Η επίλυση του μοντέλου με Ακέραιο Προγραμματισμό αποσκοπεί στην 

ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης. Ανάλογα με την τιμή των 

συντελεστών βαρύτητας, ελαχιστοποιείται διαφορετική κάθε φορά μεταβλητή ( 

«voyages», «shipmiles» ή «manmiles» ), μέσα στην ίδια όμως αντικειμενική 

συνάρτηση. 

Για τη μετατροπή του μοντέλου «THAIX» από μονοκριτηριακό σε πολυκριτηριακό, 

τροποποιούμε τη δομή του μοντέλου και ανάγουμε τις μεταβλητές της παραπάνω 

αντικειμενικής συνάρτησης σε τρεις ξεχωριστές αντικειμενικές συναρτήσεις με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση τους. Η επίλυση του πολυκριτηριακού μοντέλου 

«THAIX» με τη μέθοδο AUGMECON έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή σημείων 

με τρεις συντεταγμένες.  
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5.3.2 Αποτελέσματα 

Στον Πίνακα 3 αποδίδονται οι ακραίες-βέλτιστες λύσεις από το σύνολο Pareto που 

ελαχιστοποιούν τις τρεις αντικειμενικές συναρτήσεις των ΄΄Voyages΄΄, ΄΄Shipmiles΄΄ 

και ΄΄Manmiles΄΄ : 

Πίνακας 3. Ακραίες βέλτιστες λύσεις που ελαχιστοποιούν ΄΄Voyages΄΄, ΄΄Shipmiles΄΄ & 
΄΄Manmiles΄΄. 

 

Στο Διάγραμμα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται σε τρισδιάστατη μορφή το σύνολο 

των βέλτιστων λύσεων που προκύπτει από την επίλυση του πολυκριτηριακού 

μοντέλου «THAIX», για τις τρεις αντικειμενικές συναρτήσεις των ΄΄Voyages΄΄, 

΄΄Shipmiles΄΄ και ΄΄Manmiles΄΄. 

 

Διάγραμμα 2. Γραφική απεικόνιση του συνόλου Pareto των αντικειμενικών συναρτήσεων των 
΄΄Voyages΄΄, ΄΄Shipmiles΄΄ & ΄΄Manmiles΄΄. 

Voyages Shipmiles Manmiles 

14 7.610 1.752.890 Voyages & Shipmiles Min 

18 9.275 1.707.480 Manmiles                    Min 
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Στους Πίνακες 4 και 5 γίνεται σύγκριση δύο μεταβλητών, του αριθμού ταξιδιών 

συγκεκριμένης διαδρομής και του αριθμού ανδρών που μεταφέρονται από 

συγκεκριμένο λιμάνι ακολουθώντας ορισμένη διαδρομή, ανάμεσα στις δύο ακραίες 

καταστάσεις του συνόλου Pareto και σε μία ενδιάμεση κατάσταση. 

Πίνακας 4. Σύγκριση της μεταβλητής του αριθμού των ταξιδιών συγκεκριμένης διαδρομής στις 
δύο ακραίες-βέλτιστες καταστάσεις και σε μία ενδιάμεση. 

 
  

thaix 

vk = voyage 

capability 

 

(voyages.ship classes) 

Number of times voyage vk is used 

 

Voyages = 14 

Shipmiles = 7.610 

Manmiles = 1.752.890 

Voyages  Min & 

Shipmiles Min 

Voyages = 18 

Shipmiles = 9.275 

Manmiles = 1.707.480 

Manmiles Min 

Voyages = 16 

Shipmiles = 8.445 

Manmiles = 1.734.700 

8th loop 

v-01.small - 4 2 

v-01.medium 3 1 2 

v-02.medium - 5 4 

v-02.large 1 - - 

v-03.large 2 3 3 

v-09.large 4 5 5 

v-10.large 1 - - 
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Πίνακας 5. Σύγκριση της μεταβλητής του αριθμού των ανδρών που μεταφέρονται από 
συγκεκριμένο λιμάνι ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδρομή, στις δύο ακραίες-βέλτιστες 
καταστάσεις και σε μία ενδιάμεση.  

 

5.3.3 Αξιολόγηση – Σύγκριση 
Το μονοκριτηριακό μοντέλο «THAIX» επιλύει μία αντικειμενική συνάρτηση. Η 

επίλυση αυτής της συνάρτησης, ανάλογα με την τιμή των συντελεστών βαρύτητας,  

παρέχει πληροφορίες για την ελαχιστοποιημένη μόνο τιμή της κάθε μεταβλητής 

χωριστά. Αντίθετα στο πολυκριτηριακό μοντέλο, τροποποιώντας τη δομή, κάθε 

μεταβλητή γίνεται μία αντικειμενική συνάρτηση. Ανάλογα με τον αριθμό των 

΄΄gridpoints΄΄ στην ε-constraint method, η επίλυση του μοντέλου παρέχει ένα 

αντιπροσωπευτικό σύνολο των βέλτιστων λύσεων ( τριάδες ) και όχι μόνο τις ακραίες 

– ελάχιστες λύσεις. Επομένως ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός 

ευρύτερου συνόλου λύσεων, που θα τον οδηγήσει στην επιλογή της βέλτιστης λύσης. 

Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι η διαδρομή ταξιδιού v-10 

πραγματοποιείται μόνο στην πρώτη ακραία κατάσταση, όπου ελαχιστοποιούνται ο 

thaix 

Trips : 

 

voyage.ship class.port 

Number of men transported from port p via voyage vk 

Voyages = 14 

Shipmiles = 7.610 

Manmiles = 1.752.890 

Voyages  Min & 

Shipmiles Min 

Voyages = 18 

Shipmiles = 9.275 

Manmiles = 1.707.480 

Manmiles Min 

Voyages = 16 

Shipmiles = 8.445 

Manmiles = 1.734.700 

8th loop 

v-01.small.chumphon - 200 100 

v-01.medium.chumphon 275 75 175 

v-02.medium.surat 300 500 400 

v-02.large.surat 259 - - 

v-03.large.nakon 600 872 872 

v-09.large.surat - 59 159 

v-09.large.songkhla 1200 - 1223 

v-09.large.nakon - 1223 - 

v-10.large.nakon 272 - - 

v-10.large.songkhla 23 - - 
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αριθμός ταξιδιών και τα μίλια που διανύουν τα πλοία. Τέλος, συγκρίνοντας τη 

δεύτερη ακραία κατάσταση όπου ελαχιστοποιούνται τα μίλια που διανύουν οι άνδρες 

με την ενδιάμεση κατάσταση, παρατηρούμε ότι η διαδρομή του ταξιδιού που 

επιλέγεται, το μέγεθος του πλοίου και το λιμάνι σχεδόν ταυτίζονται.  
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5.4 KORPET 

5.4.1 Θεωρητικό Μέρος 
Το μοντέλο «KORPET» περιγράφει το πρόβλημα επενδυτικού προγραμματισμού 

στην κορεάτικη βιομηχανία πετρελαίου και πετροχημείας. Το μοντέλο «KORPET» 

συνδυάζει στοιχεία τόσο από τη βιομηχανία διύλισης αργού πετρελαίου όσο και από 

την πετροχημική βιομηχανία, προκειμένου να εξετάσει με ποιο τρόπο η οικονομία της 

Κορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα την περιορισμένη διαθεσιμότητα του 

αργού πετρελαίου. Το «KORPET» απευθύνεται σε δύο κύρια ερωτήματα που 

αφορούν : 

a) Την καλύτερη περίοδο για την επέκταση της υφιστάμενης δυναμικότητας, 

ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μελλοντική ζήτηση των τελικών 

προϊόντων. 

b) Τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για την αντιμετώπιση των ολοένα και πιο 

αυστηρών αντιρρυπαντικών κανονισμών της κυβέρνησης.  

Τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη του μοντέλου είναι πέντε: 

i. Ο συνδυασμός της βιομηχανίας διύλισης πετρελαίου και της πετροχημικής 

βιομηχανίας σε ένα μοντέλο αποδεικνύεται αποτελεσματικός, όπως φαίνεται 

από τον μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων μέσα στη βιομηχανία. 

ii. Η κλιμάκωση της οικονομίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μαζί με το 

κόστος μεταφοράς, για τον καθορισμό ενός βέλτιστου προγράμματος για την 

επέκταση της δυναμικότητας παραγωγής. 

iii. Οι κανονισμοί κατά της ρύπανσης επηρεάζουν έντονα την τοποθεσία και το 

μέγεθος των επεκτάσεων. 

iv. Εγχώριες μεταφορές ενδιάμεσων προϊόντων συμβάλουν ουσιαστικά στη 

μείωση του συνολικού κόστους. Επιπλέον, οι μεταφορές αυτές επηρεάζουν 

την τοποθεσία και το μέγεθος της επέκτασης στην παραγωγική δυναμικότητα. 

v. Οι εκτιμήσεις της εθνικής ασφάλειας είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο 

συνολικό κόστος και στη θέση και το μέγεθος της επέκτασης δυναμικότητας. 

Ως μονοκριτηριακό, το μοντέλο «KORPET» έχει αντικειμενική συνάρτηση τη 

συνάρτηση του συνολικού κόστους. Το συνολικό κόστος αποτελεί άθροισμα του 

κόστους πρώτων υλών, του κόστους λειτουργίας, του κόστους μεταφοράς, του 
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κόστους κεφαλαίου, του κόστους εισαγωγών και των εσόδων των εξαγωγών. Για τη 

τροποποίηση του μοντέλου σε πολυκριτηριακό, υπάρχουν δύο εναλλακτικές για 

δεύτερη αντικειμενική συνάρτηση. Η πρώτη εναλλακτική είναι η αντικειμενική 

συνάρτηση του κόστους μεταφοράς και η δεύτερη εναλλακτική είναι η αντικειμενική 

συνάρτηση της ποσότητας εισαγωγών. Όταν η μία συνάρτηση χρησιμοποιείται ως 

ενεργή μέσα στο μοντέλο, η άλλη έχει το ρόλο του σχόλιου και επομένως είναι 

ανενεργή.  

 

5.4.2 Αποτελέσματα 

Στους Πίνακες 6 και 7 παρουσιάζονται τα ζευγάρια των ακραίων-βέλτιστων λύσεων 

για τις δύο εναλλακτικές περιπτώσεις. 

         

Πίνακας 6. Ακραίες βέλτιστες λύσεις που ελαχιστοποιούν συνολικό κόστος και κόστος 
μεταφοράς. 

Total Cost 

(103 US $) 

Transportation Cost 

( 103 US $ ) 

123.054.531,95 693.264,48 Tot Cost      Min 

153.217.757,93 348.895,32 Transp Cost Min 

 

 

Πίνακας 7. Ακραίες βέλτιστες λύσεις που ελαχιστοποιούν συνολικό κόστος και ποσότητα 
εισαγωγών  

Total Cost 

(103 US $) 

Imports 

( 103 tons ) 

123.054.531,95 3.837,62 Tot Cost  Min 

125.941.535,73 22,12 Imports    Min 

 

Στα Διαγράμματα 3 και 4 που ακολουθούν παρουσιάζεται το σύνολο των βέλτιστων 

λύσεων που προκύπτει από την επίλυση του πολυκριτηριακού μοντέλου «KORPET», 

για κάθε μία από τις εναλλακτικές περιπτώσεις μελέτης του μοντέλου. 
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Διάγραμμα 3. Γραφική απεικόνιση του συνόλου Pareto των αντικειμενικών συναρτήσεων του 
συνολικού κόστους και του κόστους μεταφοράς. 
 

 

 

Διάγραμμα 4. Γραφική απεικόνιση του συνόλου Pareto των αντικειμενικών συναρτήσεων του 
συνολικού κόστους και της ποσότητας εισαγωγών. 
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Στη συνέχεια, οι Πίνακες 8 και 9 αποδίδουν τη σύγκριση για τη μεταβλητή της 

επέκτασης δυναμικότητας, ανάμεσα στις δυο ακραίες καταστάσεις και σε μία 

ενδιάμεση και για τις δύο εναλλακτικές περιπτώσεις. 

 

Πίνακας 8. Σύκριση της μεταβλητής επέκτασης δυναμικότητας στις δύο ακραίες-βέλτιστες 
καταστάσεις και σε μία ενδιάμεση. ( 2η αντικειμενική συνάρτηση : κόστος μεταφοράς ) 

korpet 

Productive Units. 

Plant Locations. 

Expansion Period 

Capacity Expansion ( 1000 tpy ) 

Tcost = 123054531,95 

(103 US $ ) 

TransCost = 693264,48 

(103 US $ ) 

TCOST Min 

Tcost = 153217757,93 

(103 US $ ) 

TransCost = 348895,32 

(103 US $ ) 

TRANSCOST Min 

Tcost = 123148761,38 

(103 US $ ) 

TransCost = 521079,90 

(103 US $ ) 

6th loop 

ad.ulsan.1990-94 - 1306,746 - 

ad.ulsan.1995-99 26210,426 19600,857 9184,251 

ad.yosu.1985-89 13440,842 - - 

ad.yosu.1990-94 12968,622 20443,205 6958,363 

ad.yosu.1995-99 26408,392 48464,925 31341,398 

ad.inchon.1985-89 - 22935,721 16500,809 

ad.inchon.1990-94 6943,381 16940,627 15644,991 

ad.inchon.1995-99 5550,105 27283,050 11891,957 

cr.inchon.1985-89 - 605,696 1863,510 

cr.inchon.1990-94 1166,137 1715,659 1072,794 

cr.inchon.1995-99 - 3828,059 - 

cc.ulsan.1985-89 - 779,398 - 

cc.ulsan.1990-94 -  - 

cc.ulsan.1995-99 6427,126 788,250 2764,392 

cc.yosu.1985-89 - 927,545 - 

cc.yosu.1990-94 2115,007 - 2115,007 

cc.yosu.1995-99 2000,000 778,670 5662,734 

ds.ulsan.1985-89 1955,752 1317,525 1048,358 
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ds.ulsan.1990-94 1977,366 - 1633,205 

ds.ulsan.1995-99 7159,070 549,195 3236,634 

ds.yosu.1985-89 3086,177 281,471 1993,571 

ds.yosu.1990-94 6099,107 - 2958,921 

ds.yosu.1995-99 10000,000 - 10000,000 

ds.inchon.1985-89 - 2439,889 2000,000 

ds.inchon.1990-94 2000,000 5533,628 5484,347 

ds.inchon.1995-99 3160,830 11380,897 7083,267 

sc.ulsan.1985-89 - 234,995 - 

sc.ulsan.1990-94 1369,243 1403,468 1369,243 

sc.ulsan.1995-99 3787,318 2389,093 2500,000 

sc.yosu.1985-89 416,633 - 362,480 

sc.yosu.1990-94 1646,841 4050,412 1700,994 

sc.yosu.1995-99 4347,826 5000,000 3135,144 

sc.inchon.1995-99   2500,000 

bx.ulsan.1990-94 - 39,781 - 

bx.ulsan.1995-99 143,730 103,949 143,730 

bx.yosu.1990-94 145,975 106,194 145,975 

bx.yosu.1995-99 219,727 259,508 219,727 

pf.ulsan.1990-94 200,000 261,921 200,000 

pf.ulsan.1995-99 871,083 549,491 575,000 

pf.yosu.1985-89 - 358,339 - 

pf.yosu.1990-94 918,775 726,528 918,775 

pf.yosu.1995-99 1000,000 1440,904 721,083 

pf.inchon.1995-99 - - 575,000 

ar.ulsan.1985-89 370,214 26,670 - 

ar.ulsan.1990-94 - 285,971 400,000 

ar.ulsan.1995-99 910,099 572,469 488,277 

ar.yosu.1985-89 - 226,356 370,214 
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ar.yosu.1990-94 943,426 474,607 543,426 

ar.yosu.1995-99 938,028 1271,176 959,850 

ar.inchon.1995-99 - - 400,000 

 

 

Πίνακας 9. Σύκριση της μεταβλητής επέκτασης δυναμικότητας στις δύο ακραίες-βέλτιστες 
καταστάσεις και σε μία ενδιάμεση. ( 2η αντικειμενική συνάρτηση : εισαγωγές ) 

korpet 

Productive Units. 

Plant Locations. 

Expansion Period 

Capacity Expansion ( 1000 tpy ) 

Tcost = 123054531,95 

(103 US $ ) 

Imports = 3837,62  

(103 tons) 

COST Min 

Tcost = 125941535,73 

(103 US $ ) 

Imports = 22,12 

(103 tons) 

Imports Min 

Tcost = 124206975,74 

(103 US $ ) 

Imports = 1929,87  

(103 tons) 

6th loop 

ad.ulsan.1995-99 26210,426 31869,130 28103,995 

ad.yosu.1985-89 13440,842 13694,811 13606,038 

ad.yosu.1990-94 12968,622 26219,709 26002,936 

ad.yosu.1995-99 26408,392 21266,173 18212,951 

ad.inchon.1990-94 6943,381 - - 

ad.inchon.1995-99 5550,105 2638,446 5595,846 

cr.inchon.1990-94 1166,137 - - 

cr.inchon.1995-99 - - 977,483 

cc.ulsan.1985-89 - 95,874 - 

cc.ulsan.1990-94 - 2000,000 - 

cc.ulsan.1995-99 6427,126 5755,029 4868,115 

cc.yosu.1990-94 2115,007 1925,208 3674,018 

cc.yosu.1995-99 2000,000 2265,961 2000,000 

ds.ulsan.1985-89 1955,752 1933,118 1933,118 

ds.ulsan.1990-94 1977,366 2000,000 2000,000 

ds.ulsan.1995-99 7159,070 7159,070 6446,574 

ds.yosu.1985-89 3086,177 3156,462 3108,811 
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5.4.3 Αξιολόγηση – Σύγκριση 
Ύστερα από τη μελέτη του μονοκριτηριακού μοντέλου «KORPET», απορρέει το 

συμπέρασμα ότι το κόστος μεταφοράς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό ενός βέλτιστου προγράμματος για την επεκταση της δυναμικότητας. 

ds.yosu.1990-94 6099,107 8967,683 8845,906 

ds.yosu.1995-99 10000,000 10000,000 10000,000 

ds.inchon.1990-94 2000,000 - - 

ds.inchon.1995-99 3160,830 2221,969 3103,893 

sc.ulsan.1985-89 - 499,678 500,000 

sc.ulsan.1990-94 1369,243 1433,117 1602,831 

sc.ulsan.1995-99 3787,318 3563,076 2500,000 

sc.yosu.1985-89 416,633 734,271 564,235 

sc.yosu.1990-94 1646,841 2500,000 2500,000 

sc.yosu.1995-99 4347,826 4347,826 3900,000 

bx.ulsan.1995-99 143,730 143,730 143,730 

bx.yosu.1990-94 145,975 145,975 145,975 

bx.yosu.1995-99 219,727 219,727 219,727 

pf.ulsan.1990-94 200,000 329,617 368,725 

pf.ulsan.1995-99 871,083 819,508 575,000 

pf.yosu.1985-89 - 613,058 336,632 

pf.yosu.1990-94 918,775 575,000 812,318 

pf.yosu.1995-99 1000,000 1000,000 897,183 

ar.ulsan.1985-89 370,214 - - 

ar.ulsan.1990-94 - 594,001 400,000 

ar.ulsan.1995-99 910,099 873,411 899,357 

ar.yosu.1985-89 - 529,712 402,542 

ar.yosu.1990-94 943,426 437,494 531,964 

ar.yosu.1995-99 938,026 1201,296 927,905 
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Αντίθετα, η μελέτη του πολυκριτηριακού μοντέλου «KORPET» στην περίπτωση που 

αντικειμενική συνάρτηση είναι η ποσότητα εισαγωγών, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

οι εισαγωγές δεν συμβάλουν ιδιαίτερα στη μεταβολή του συνολικού κόστους. 

Εφαρμόζοντας όμως ως δεύτερη αντικειμενική συνάρτηση τη συνάρτηση του 

κόστους μεταφοράς και παρατηρώντας το σύνολο Pareto βέλτιστων λύσεων, 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η διακύμανση του συνολικού κόστους είναι 

αρκετά μεγάλη, της τάξης του 3*1010.  Συνεπώς το κόστος μεταφοράς συμβάλει 

σημαντικά στη μεταβολή του συνολικού κόστους, σε αντίθεση με τις εισαγωγές. 

Ωστόσο, από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 7 και την απεικόνιση στο Διάγραμμα 4 

συμπεραίνουμε ότι μικρή διακύμανση του συνολικού κόστους οδηγεί την ποσότητα 

εισαγωγών σε μεταβολή της τάξης του 4*106. Τέλος, στον Πίνακα 9 με δεύτερη 

αντικειμενική συνάρτηση τις εισαγωγές, παρατηρείται το εξής. Στη μονάδα 

αποθείωσης στην περιοχή yosu την περίοδο 95-99 και στη μονάδα εξαγωγής 

βουταδιενίου στις περιοχές ulsan την περίοδο 95-99 και yosu την περίοδο 90-99, 

λαμβάνει χώρα η ίδια επέκταση δυναμικότητας και στις τρεις καταστάσεις για τις 

οποίες συγκρίνεται η μεταβλητή. 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

 Ο Πολυκριτηριακός Μαθηματικός Προγραμματισμός (ΠΜΠ) αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη μορφή του Μαθηματικού Προγραμματισμού (ΜΠ). Ο ΠΜΠ 

παρέχει μία πιο ρεαλιστική απεικόνιση των προβλημάτων και των συνθηκών 

λήψης απόφασης, με αποτέλεσμα να διευρύνεται η αξιοπιστία της διαδικασίας 

λήψης απόφασης. 

 Η πολλαπλότητα των κριτηρίων απόφασης του ΠΜΠ αποτελεί ένα 

ουσιαστικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, προσφέροντας στον 

αποφασίζοντα τις απαραίτητες πληροφορίες για την αναζήτηση της 

προτιμότερης, σχετικά βέλτιστης λύσης. 

 Όσον αφορά τις μεθόδους επίλυσης προβλημάτων ΠΜΠ, οι μέθοδοι 

παραγωγής παρουσιάζουν μειονεκτήματα σε σχέση με τις a priori και τις 

αλληλεπιδραστικές μεθόδους. Είναι υπολογιστικά πιο πολύπλοκες, απαιτούν 

ιδιαίτερο λογισμικό και το πεδίο εφαρμογής τους περιορίζεται όσο αυξάνει το 

μέγεθος του προβλήματος. Αξίζει να αναφερθεί, ότι με τη προσθήκη κάθε 

επιπλέον συνάρτησης στο πρόβλημα, παρατηρείται αλματώδης αύξηση στο 

χρόνο επίλυσης του μοντέλου όσο και και τον αριθμό των ικανών λύσεων του 

προβλήματος.  

 Ωστόσο, οι μέθοδοι παραγωγής παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα που 

οδηγούν το χρήστη στην εφαρμογή τους. Στις μεθόδους παραγωγής,  ο 

αποφασίζων δε συμμετέχει στη διαδικασία υπολογισμού των ικανών λύσεων,  

όπως συμβαίνει στις αλληλεπιδραστικές μεθόδους, κατευθύνοντας την 

αναζήτηση ανάλογα με τις προτιμήσεις του.  Η εμπλοκή του στη διαδικασία 

λήψης απόφασης γίνεται μετά τον υπολογισμό και την παραγωγή του συνόλου 

των βέλτιστων λύσεων, αφού διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα των 

εναλλακτικών του επιλογών πριν αποφασίσει. Με τον τρόπο αυτό,  

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να παραβλεφθεί κάποια αξιόλογη λύση που 

πάντα υπάρχει στις αλληλεπιδραστικές μεθόδους. Οι μέθοδοι παραγωγής είναι 

επίσης κατάλληλες σε περιπτώσεις όπου η αλληλεπίδραση με τον 

αποφασίζοντα είναι προβληματική και δυσχεραίνεται η διαδικασία επίλυσης. 
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Η πληρέστερη πληροφόρηση που παρέχουν οι μέθοδοι παραγωγής ενισχύουν 

την εμπιστοσύνη του αποφασίζοντα στην τελική του επιλογή.  

 Η μεταβολή της τιμής των ΄΄gridpoints΄΄ στον αλγόριθμο AUGMECON 

συνεπάγεται τη μεταβολή του συνόλου λύσεων των βέλτιστων συνδυασμών, 

με τη μέθοδο να παράγει και να εμφανίζει στο σύνολο των βέλτιστων λύσεων 

και τις ακραίες και τις μη-ακραίες λύσεις.  

 Οι πληροφορίες που παρέχουν τα πολυκριτηριακά μοντέλα σε σχέση με τα 

αντίστοιχα μονοκριτηριακά προσφέρουν μία πιο ολοκληρωμένη και πιο 

ρεαλιστική απεικόνιση των προβλημάτων που επιλύονται. Επιπλέον, η 

ύπαρξη περισσότερων από μία αντικειμενικών συναρτήσεων στα 

πολυκριτηριακά προβλήματα δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης όλων των 

μεταβλητών στις διάφορες καταστάσεις που απεικονίζουν όλοι οι συνδυασμοί 

των βέλτιστων λύσεων. 

 
6.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 Η μετατροπή των τριών μονοκριτηριακών μοντέλων της βιβλιοθήκης GAMS 

σε πολυκριτηριακά με την εφαρμογή της μεθόδου AUGMECON ήταν σχετικά 

εύκολη. Συνοπτικά, το μοντέλο «MAGIC» ήταν το πιο απλό σε σχέση με τα 

άλλα δύο, καθώς απεικονίζει πρόβλημα μικρού μεγέθους και μετατράπηκε σε 

δικριτηριακό με την προσθήκη μίας αντικειμενικής συνάρτησης. Αντίθετα, η 

τροποποίηση των μοντέλων «THAIX» και «KORPET», αποτέλεσε 

δυσκολότερο έργο καθώς το πρώτο μετατράπηκε σε πολυκριτηριακό μοντέλο 

τριών αντικειμενικών συναρτήσεων και έγινε αλλαγή ορισμένων παραμέτρων 

ώστε να παρέχει στον αποφασίζοντα ένα ικανοποιητικό και αντιπροσωπευτικό 

σύνολο βέλτιστων λύσεων, ενώ το δεύτερο απεικονίζει ένα πολυσύνθετο 

πρόβλημα μεγάλου μεγέθους το οποίο μετατράπηκε σε δικριτηριακό μοντέλο 

με την προσθήκη δύο αντικειμενικών συναρτήσεων στο ρόλο εναλλαγής, όταν 

η μία αποτελεί τη δεύτερη αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος η άλλη 

αποτελεί σχόλιο του προβλήματος και αντίθετα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση του χρόνου επίλυσης των πολυκριτηριακών προβλημάτων, με το 

μοντέλο «MAGIC» να επιλύεται στον λιγότερο χρόνο και το μοντέλο 

«KORPET» στον περισσότερο. 
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 Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τα αποτελέσματα επίλυσης, στο μοντέλο 

«MAGIC» οι ακραίες βέλτιστες λύσεις που εξάγει ο αλγόριθμος 

AUGMECON είναι 988.540*103 λίτρα το συνολικό κόστος λειτουργίας και 

460,96 τόνοι οι εκπομπές CO2 με ελάχιστο το κόστος και 1.491.825*103 λίτρα 

και 299,47 τόνοι αντίστοιχα με ελάχιστες τις εκπομπές CO2. Μεταξύ αυτών 

εξάγονται όλοι οι συνδυασμοί βέλτιστων λύσεων από τους οποίους ο 

αποφασίζων μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο σύμφωνα με το πιο συμφέρον 

κόστος που όμως ταυτόχρονα θα ανταποκρίνεται και στον  περιβαλλοντικό 

περιορισμό για τις εκπομπές CO2 που μπορεί να υπάρχει. Αντίθετα, το 

μονοκριτηριακό «MAGIC» εξάγει τη τιμή του ελαχιστοποιημένου κόστους 

λειτουργίας, αποκλείοντας πληροφορίες για άλλους παράγοντες.  

 Όμοια, επιλύοντας το μοντέλο «THAIX», παράγονται συνδυασμοί τριών 

λύσεων των voyages, shipmiles και manmiles που αντιστοιχούν στις ακραίες 

βέλτιστες τιμές 14, 7.610, 1.752.890 και 18, 9.275, 1.707.480. Ο πρώτος 

συνδυασμός ελαχιστοποιεί voyages και shipmiles και ο δεύτερος 

ελαχιστοποιεί manmiles. Παρατηρούμε ότι εδώ σκοπός είναι η παροχή 

πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλονται οι τιμές των δύο 

συναρτήσεων σε κάθε μεταβολή της τιμής της τρίτης συνάρτησης, έτσι ώστε 

να αποδίδεται η πλήρης εικόνα. Στο μονοκριτηριακό «THAIX» οι τρεις 

παραπάνω συναρτήσεις έχουν το ρόλο μεταβλητών ενσωματωμένες σε μία 

αντικειμενική συνάρτηση. Η επίλυση αυτού του μοντέλου αποσκοπεί στην 

ελαχιστοποίσηση μίας μεταβλητής τη φορά διατηρώντας τις υπόλοιπες δύο 

σταθερές. Επομένως, η μοναδική πληροφορία που παρέχει είναι η 

ελαχιστοποιημένη τιμή μίας μεταβλητής ανεπηρέαστη από άλλους 

παράγοντες.  

 Τέλος, στο πολυκριτηριακό μοντέλο «KORPET» εκτός από τη συνάρτηση του 

κόστους, έχουν προστεθεί δύο αντικειμενικές συναρτήσεις του κόστους 

μεταφοράς και της ποσότητας εισαγωγών. Το μοντέλο είναι δικριτηριακό, 

καθώς όταν η συνάρτηση του κόστους μεταφοράς λειτουργεί ως 

αντικειμενική συνάρτηση, η συνάρτηση της ποσότητας εισαγωγών αποτελεί 

σχόλιο του μοντέλου και αντίθετα. Επιλύοντας το, στην πρώτη περίπτωση 

προκύπτουν ακραίες βέλτιστες λύσεις με τιμές περίπου 123*109 US $ το 

συνολικό κόστος και 693*106 US $ το κόστος μεταφοράς, με ελάχιστο το 

συνολικό κόστος και 153*109 US $ το συνολικό κόστος και 349*106 US $ το 
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κόστος μεταφοράς,με ελάχιστο το κόστος μεταφοράς. Στη δεύτερη περίπτωση 

οι ακραίες βέλτιστες λύσεις είναι 123*109 US $ το συνολικό κόστος και 4*106 

τόνοι η ποσότητα εισαγωγών, με ελάχιστο το συνολικό κόστος και 126*109 

US $ και 22*103 τόνοι, με ελάχιστες τις εισαγωγές. Παρατηρούμε ότι η 

ποσότητα εισαγωγών δεν συμβάλει σημαντικά στη διακύμανση του 

συνολικού κόστος, ενώ το κόστος μεταφοράς οδηγεί σε μεταβολή του 

συνολικού κόστους της τάξης του 3*1010. Ωστόσο, στη δεύτερη περίπτωση 

παρατηρούμε ότι μικρή διακύμανση του συνολικού κόστους οδηγεί την 

ποσότητα εισαγωγών σε μεταβολή της τάξης του 4*106. Εξαιτίας του μεγάλου 

του μεγέθους, το μοντέλο «KORPET» τροποποιήθηκε σε δικριτηριακό με δύο 

εναλλακτικές περιπτώσεις, καθώς η προσπάθεια ενσωμάτωσης τριών 

αντικειμενικών συναρτήσεων θα δημιουργούσε προβλήματα και δυσκολίες 

στη διαδικασία επίλυσης του μοντέλου. Όμως και οι δύο εναλλακτικές 

περιπτώσεις προσφέρουν στον αποφασίζοντα πληροφορίες κατάλληλες που 

απεικονίζουν ένα πιο ρεαλιστικό και πιο ολοκληρωμένο πρόβλημα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

Κώδικας GAMS για το Πολυκριτηριακό Magic με 

εφαρμογή της μεθόδου AUGMECON  

$Title   M A G I C   Power Scheduling Problem   (MAGIC,SEQ=12) 
$Ontext 
*********************************************************************
********* 
$Offtext 
$eolcom // 
 
 
 Sets  k  objective functions /1*2/ 
          t  demand blocks / 12pm-6am, 6am-9am, 9am-3pm, 3pm-6pm, 6pm-12pm / 
          g  generators    / type-1, type-2, type-3 / 
 

Parameters     dem(t)  demand (1000mw)   / 12pm-6am  15, 6am-9am   30, 9am-3pm                      
25, 3pm-6pm  40, 6pm-12pm   27 / 

              dur(t)  duration (hours)  / 12pm-6am   6, 6am-9am    3, 9am-3pm      
6, 3pm-6pm    3, 6pm-12pm   6 / 

*            type-1 carbon generator 
*            type-2 oil generator 
*            type-3 natural gas generator 
 
Table data(g,*)  generation data 
 
                 min-pow  max-pow  cost-min  cost-inc  start     number   CO2-emissions 
*              (1000mw) (1000mw)    (l/h)     (l/h/mw)   (l)       (units)         (t/mw/h) 
 
 type-1          .85         2.0            1000        2.0       2000         12                .93 
 type-2        1.25         1.75          2600        1.3       1000         10                .58 
 type-3        1.5           4.0            3000        3.0        500            5                .44 
 
 Parameters peak      peak power (1000mw) 
                    ener(t)  energy demand in load block (1000mwh) 
                    tener     total energy demanded (1000mwh) 
                    lf          load factor ; 
 
  peak = smax(t, dem(t));  ener(t) = dur(t)*dem(t);  tener = sum(t, ener(t));   
  lf = tener/(peak*24); 
  display  peak, tener, lf, ener; 
 
$eject 
 Variables  x(g,t)  generator output (1000mw) 
                  n(g,t)  number of generators in use 
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                   s(g,t)  number of generators started up 
                   cost    total operating cost (l) 
                   emissions    total CO2 emissions of generators (t) 
                   obj     objective function to be minimized 
 
 Integer Variables n;  Positive Variable s; 
 Free Variable 
 z(k) objective functions 
 
 Parameter dir(k) direction of the objective functions 1 for max and -1 for min 
   / 1  -1 
     2  -1 
   / ; 
 
 Equations pow(t)    demand for power (1000mw) 
                     res(t)    spinning reserve requirements (1000mw) 
                     st(g,t)   start-up definition 
                  minu(g,t) minimum generation level (1000mw) 
                 maxu(g,t) maximum generation level (1000mw) 
                     cdef      cost definition (l) 
                   emdef     CO2 emissions definition (t) 
               EQ_OBJ1   objective function 1 
               EQ_OBJ2   objective function 2; 
 
 pow(t)..  sum(g, x(g,t)) =g= dem(t); 
 res(t)..  sum(g, data(g,"max-pow")*n(g,t)) =g= 1.15*dem(t); 
 st(g,t).. s(g,t) =g= n(g,t) - n(g,t--1); 
 minu(g,t)..  x(g,t) =g= data(g,"min-pow")*n(g,t); 
 maxu(g,t)..  x(g,t) =l= data(g,"max-pow")*n(g,t); 
 cdef.. cost =e= sum((g,t), dur(t)*data(g,"cost-min")*n(g,t) + data(g,"start")*s(g,t) 
               + 1000*dur(t)*data(g,"cost-inc")*(x(g,t)-data(g,"min-pow")*n(g,t)) ); 
 emdef.. emissions =e= sum((g,t), data(g,"CO2-emissions")*dur(t)*x(g,t)); 
 EQ_OBJ1.. z('1') =e= cost; 
 EQ_OBJ2.. z('2') =e= emissions; 
  n.up(g,t) = data(g,"number"); 
 Model william / all /; william.optcr = 0; 
*--------------------------------------------------------------------------- 
$STitle eps-constraint method 
 
Set k1(k) the first element of k, km1(k) all but the first elements of k; 
k1(k)$(ord(k)=1) = yes; km1(k)=yes; km1(k1) = no; 
Set kk(k)     active objective function in constraint allobj 
Parameter 
   rhs(k)     right hand side of the constrained obj functions in eps-constraint 
   maxobj(k)  maximum value from the payoff table 
   minobj(k)  minimum value from the payoff table 
Scalar 
iter   total number of iterations 
infeas total number of infeasibilities 
elapsed_time elapsed time for payoff and e-sonstraint 
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start start time 
finish finish time 
 
Variables 
   a_objval   auxiliary variable for the objective function 
   obj        auxiliary variable during the construction of the payoff table 
Positive Variables 
   sl(k)      slack or surplus variables for the eps-constraints 
Equations 
   con_obj(k) constrained objective functions 
   augm_obj   augmented objective function to avoid weakly efficient solutions 
   allobj     all the objective functions in one expression; 
   con_obj(km1)..   z(km1) - dir(km1)*sl(km1) =e= rhs(km1); 
* We optimize the first objective function and put the others as constraints 
* the second term is for avoiding weakly efficient points 
augm_obj.. 
  sum(k1,dir(k1)*z(k1))+1e-3*sum(km1,sl(km1)/(maxobj(km1)-minobj(km1))) =e= 
a_objval; 
allobj..  sum(kk, dir(kk)*z(kk)) =e= obj; 
Model mod_payoff    / william, allobj / ; 
Model mod_epsmethod / william, con_obj, augm_obj / ; 
Parameter 
  payoff(k,k)  payoff tables entries; 
Alias(k,kp); 
File fx  / c:\gams\magic_multiobj.out /; 
option optcr=0; 
* Generate payoff table applying lexicographic optimization 
loop(kp, 
  kk(kp)=yes; 
  repeat 
    solve mod_payoff using mip maximizing obj; 
    payoff(kp,kk) = z.l(kk); 
    z.fx(kk) = z.l(kk); // freeze the value of the last objective optimized 
    kk(k++1) = kk(k);   // cycle through the objective functions 
  until kk(kp); kk(kp) = no; 
* release the fixed values of the objective functions for the new iteration 
  z.up(k) = inf; z.lo(k) =-inf; 
); 
if (mod_payoff.modelstat<>1 and mod_payoff.modelstat<>8, abort 'no optimal 
solution for mod_payoff'); 
PUT fx ' PAYOFF TABLE'/   ; 
loop (kp, 
        loop(k, put payoff(kp,k):12:2); 
        put /; 
     ); 
put fx /; 
*display payoff; 
minobj(k)=smin(kp,payoff(kp,k)); 
maxobj(k)=smax(kp,payoff(kp,k)); 
*$set fname h.%scrext.dat% 
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$if not set gridpoints $set gridpoints 10 
Set grd grid points /g0*g%gridpoints%/ 
    grid(k,grd) grid 
Parameter 
    gridrhs(k,grd) rhs of eps-constraint at grid point 
    maxg(k) maximum point in grid for objective 
    posg(k) grid position of objective 
    firstOffMax, lastZero some counters 
    numk(k) ordinal value of k starting with 1 
    numg(grd) ordinal value of g starting with 0 
    step(k) step of grid points in objective functions 
    jump(k) jumps in the grid points' traversing 
; 
lastZero=1; loop(km1, numk(km1)=lastZero; lastZero=lastZero+1); numg(grd) = 
ord(grd)-1; 
 
grid(km1,grd) = yes; // Here we could define different grid intervals for different 
objectives 
maxg(km1) = smax(grid(km1,grd), numg(grd)); 
step(km1)=(maxobj(km1)- minobj(km1))/maxg(km1); 
gridrhs(grid(km1,grd))$(dir(km1)=-1) = maxobj(km1) - 
numg(grd)/maxg(km1)*(maxobj(km1)- minobj(km1)); 
gridrhs(grid(km1,grd))$(dir(km1)=1) = minobj(km1) + 
numg(grd)/maxg(km1)*(maxobj(km1)- minobj(km1)); 
*display gridrhs; 
 
PUT fx ' Grid points'/   ; 
loop (grd, 
        loop(km1, put gridrhs(km1,grd):12:2); 
        put /; 
     ); 
put fx /; 
put fx 'Efficient solutions'/; 
* Walk the grid points and take shortcuts if the model becomes infeasible 
posg(km1) = 0; 
iter=0; 
infeas=0; 
start=jnow; 
repeat 
  rhs(km1) = sum(grid(km1,grd)$(numg(grd)=posg(km1)), gridrhs(km1,grd)); 
  solve mod_epsmethod maximizing a_objval using mip; 
  iter=iter+1; 
  if (mod_epsmethod.modelstat<>1 and mod_payoff.modelstat<>8,  // not optimal is 
in this case infeasible 
    infeas=infeas+1; 
    put fx iter:5:0, '  infeasible'/; 
    lastZero = 0; loop(km1$(posg(km1)>0 and lastZero=0), lastZero=numk(km1)); 
    posg(km1)$(numk(km1)<=lastZero) = maxg(km1); // skip all solves for more 
demanding values of rhs(km1) 
  else 
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    put fx iter:5:0; 
    loop(k, put fx z.l(k):12:2); put /; 
    jump(km1)=1; 
*   find last objective function in the sequence with slack less than step 
    lastZero = 0; loop(km1$(floor(sl.L(km1)/step(km1))=0 and lastZero=0), 
lastZero=numk(km1)); 
    jump(km1)$(numk(km1)<=lastZero)=1+floor(sl.L(km1)/step(km1)); 
    loop(km1$(jump(km1)>1),put 'jump' /); 
    ); 
 
* Proceed forward in the grid 
  firstOffMax = 0; 
  loop(km1$(posg(km1)<maxg(km1) and firstOffMax=0), 
posg(km1)=posg(km1)+jump(km1); firstOffMax=numk(km1)); 
  posg(km1)$(numk(km1)<firstOffMax) = 0; 
until sum(km1$(posg(km1)=maxg(km1)),1)=card(km1) and firstOffMax=0; 
 
finish=jnow; 
elapsed_time=(finish-start)*86400; 
 
put /; 
put 'Infeasibilities = ', infeas:5:0 /; 
put 'Elapsed time: ',elapsed_time:7:2, ' seconds' / ; 
putclose fx; // close the point file 
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Κώδικας GAMS για το Πολυκριτηριακό Thaix με εφαρμογή 

της μεθόδου AUGMECON  

$Title Thai Navy Problem Extended (THAIX,SEQ=105) 
$eolcom // 
$Ontext 
*********************************************************************
********* 
$Offtext 
Sets 
   k  objective functions /1*3/ 
   p  ports         / chumphon, surat, nakon, songkhla / 
   v  voyages       / v-01* v-15 / 
   s  ship classes  / small, medium, large / 
Variables 
   zz(v,s)     number of times voyage vk is used 
   y(v,s,p)   number of men transported from port p via voyage vk 
   obj          objective function to be minimized 
   voyages     the number of voyages 
   shipmiles   ship miles 
   manmiles   man miles 
 
Integer Variables zz; positive variables y ; 
free variable 
Z(k)          objective functions 
Parameter dir(k) direction of the objective functions 1 for max and -1 for min 
   / 1  -1 
     2  -1 
     3  -1 
   / ; 
Sets 
   vk(v,s)     voyage capability 
   vkp(v,s,p)  trips: voyage - ship class - port 
Parameters 
   d(p)  number of men at port p needing transport 
   shipcap(s)  ship capacity in men 
   n(s)   number of ships of class k available 
   dist(v) voyage distance 
Scalars 
   w1 ship assignment weight 
   w2 ship distance traveled weight 
   w3 personnel distance travel weight; 
Equations 
*   objdef           objective function definition 
   dvoyages         definition of the number of voyages 
   dshipmiles       definition of ship miles 
   dmanmiles        definition of man miles 
   demand(p)        pick up all the men at port p 
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   voycap(v,s)      observe variable capacity of voyage vk 
   shiplim(s)       observe limit of class s 
   EQ_OBJ1        objective function 1 
   EQ_OBJ2        objective function 2 
   EQ_OBJ3        objective function 3 
 
; 
 
demand(p)..        sum(vkp(vk,p), y(vkp))  =g=  d(p) ; 
voycap(vk(v,s))..  sum(vkp(vk,p), y(vkp))  =l=  shipcap(s)*zz(vk) ; 
shiplim(s)..       sum(vk(v,s), zz(vk))   =l=  n(s) ; 
dvoyages  .. voyages   =e= sum(vk,                 zz(vk)); 
dshipmiles.. shipmiles =e= sum(vk(v,s),    dist(v)*zz(vk)); 
dmanmiles .. manmiles  =e= sum(vkp(v,s,p), dist(v)*y(vkp)) ; 
EQ_OBJ1.. z('1') =e= voyages; 
EQ_OBJ2.. z('2') =e= shipmiles; 
EQ_OBJ3.. z('3') =e= manmiles; 
*objdef..     obj =e= w1*voyages + w2*shipmiles + w3*manmiles ; 
 
Model thainavy /all/; 
 
$Stitle data 
Set   cp(s,p) port capability / small. (chumphon) 
                                medium.(chumphon,surat,nakon) 
                                large. (chumphon,surat,nakon,songkhla) / 
Parameter  d(p)  number of men at port p needing transport 
                / chumphon = 275, surat     = 559 
                  nakon    = 872, songkhla = 1223 / 
           shipcap(s)  ship capacity in men / small   50 
                                                                  medium  100 
                                                                  large   300 / 
           n(s)   number of ships available / small     4 
                                                                 medium    6 
                                                                 large     8  / 
$ontext 
Parameter  d(p)  number of men at port p needing transport 
                / chumphon = 475, surat     = 659 
                  nakon    = 672, songkhla = 1123 / 
           shipcap(k)  ship capacity in men / small   100 
                                                                  medium  200 
                                                                  large   600 / 
           n(k)   number of ships available / small     2 
                                                                 medium    3 
                                                                 large     4  / 
 
$offtext 
 
Table   a(v,*)   assignment of ports to voyages 
 
        dist  chumphon surat nakon songkhla 
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v-01     370      1 
v-02     460              1 
v-03     600                    1 
v-04     750                            1 
v-05     515      1       1 
v-06     640      1             1 
v-07     810      1                     1 
v-08     665              1     1 
v-09     665              1             1 
v-10     800                    1       1 
v-11     720      1       1     1 
v-12     860      1       1             1 
v-13     840      1             1       1 
v-14     865              1     1       1 
v-15     920      1       1     1       1 ; 
 
vk(v,s)         = prod(p$a(v,p), cp(s,p)); 
vkp(vk(v,s),p)  = yes$a(v,p); 
dist(v)         = a(v,'dist'); 
zz.up(vk(v,s))   = n(s) ; 
 
zz.prior(vk(v,'small'))     = 3; 
zz.prior(vk(v,'medium')) = 2; 
zz.prior(vk(v,'large'))      = 1; 
 
thainavy.prioropt = 1; 
thainavy.limcol    = 0; 
thainavy.limrow   = 0; 
 
Model example / all /; 
 
*--------------------------------------------------------------------------- 
$STitle eps-constraint method 
 
Set k1(k) the first element of k, km1(k) all but the first elements of k; 
k1(k)$(ord(k)=1) = yes; km1(k)=yes; km1(k1) = no; 
Set kk(k)     active objective function in constraint allobj 
Parameter 
   rhs(k)     right hand side of the constrained obj functions in eps-constraint 
   maxobj(k)  maximum value from the payoff table 
   minobj(k)  minimum value from the payoff table 
Scalar 
iter   total number of iterations 
infeas total number of infeasibilities 
elapsed_time elapsed time for payoff and e-sonstraint 
start start time 
finish finish time 
Variables 
   a_objval   auxiliary variable for the objective function 
   obj        auxiliary variable during the construction of the payoff table 
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Positive Variables 
   sl(k)      slack or surplus variables for the eps-constraints 
Equations 
   con_obj(k) constrained objective functions 
   augm_obj   augmented objective function to avoid weakly efficient solutions 
   allobj     all the objective functions in one expression; 
con_obj(km1)..   z(km1) - dir(km1)*sl(km1) =e= rhs(km1); 
 
* We optimize the first objective function and put the others as constraints 
* the second term is for avoiding weakly efficient points 
augm_obj.. 
  sum(k1,dir(k1)*z(k1))+1e-3*sum(km1,sl(km1)/(maxobj(km1)-minobj(km1))) =e= 
a_objval; 
allobj..  sum(kk, dir(kk)*z(kk)) =e= obj; 
 
Model mod_payoff    / example, allobj / ; 
Model mod_epsmethod / example, con_obj, augm_obj / ; 
 
Parameter 
  payoff(k,k)  payoff tables entries; 
Alias(k,kp); 
File fx  / c:\gams\thaix_multiobj.out /; 
option optcr=0; 
 
* Generate payoff table applying lexicographic optimization 
loop(kp, 
  kk(kp)=yes; 
  repeat 
    solve mod_payoff using mip maximizing obj; 
    payoff(kp,kk) = z.l(kk); 
    z.fx(kk) = z.l(kk); // freeze the value of the last objective optimized 
    kk(k++1) = kk(k);   // cycle through the objective functions 
  until kk(kp); kk(kp) = no; 
* release the fixed values of the objective functions for the new iteration 
  z.up(k) = inf; z.lo(k) =-inf; 
); 
if (mod_payoff.modelstat<>1 and mod_payoff.modelstat<>8, abort 'no optimal 
solution for mod_payoff'); 
PUT fx ' PAYOFF TABLE'/   ; 
loop (kp, 
        loop(k, put payoff(kp,k):12:2); 
        put /; 
     ); 
put fx /; 
*display payoff; 
minobj(k)=smin(kp,payoff(kp,k)); 
maxobj(k)=smax(kp,payoff(kp,k)); 
*$set fname h.%scrext.dat% 
$if not set gridpoints $set gridpoints 10 
Set g grid points /g0*g%gridpoints%/ 
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    grid(k,g) grid 
Parameter 
    gridrhs(k,g) rhs of eps-constraint at grid point 
    maxg(k) maximum point in grid for objective 
    posg(k) grid position of objective 
    firstOffMax, lastZero some counters 
    numk(k) ordinal value of k starting with 1 
    numg(g) ordinal value of g starting with 0 
    step(k) step of grid points in objective functions 
    jump(k) jumps in the grid points' traversing 
; 
lastZero=1; loop(km1, numk(km1)=lastZero; lastZero=lastZero+1); numg(g) = 
ord(g)-1; 
 
grid(km1,g) = yes; // Here we could define different grid intervals for different 
objectives 
maxg(km1) = smax(grid(km1,g), numg(g)); 
step(km1)=(maxobj(km1)- minobj(km1))/maxg(km1); 
gridrhs(grid(km1,g))$(dir(km1)=-1) = maxobj(km1) - 
numg(g)/maxg(km1)*(maxobj(km1)- minobj(km1)); 
gridrhs(grid(km1,g))$(dir(km1)=1) = minobj(km1) + 
numg(g)/maxg(km1)*(maxobj(km1)- minobj(km1)); 
*display gridrhs; 
PUT fx ' Grid points'/   ; 
loop (g, 
        loop(km1, put gridrhs(km1,g):12:2); 
        put /; 
     ); 
put fx /; 
put fx 'Efficient solutions'/; 
* Walk the grid points and take shortcuts if the model becomes infeasible 
posg(km1) = 0; 
iter=0; 
infeas=0; 
start=jnow; 
repeat 
  rhs(km1) = sum(grid(km1,g)$(numg(g)=posg(km1)), gridrhs(km1,g)); 
  solve mod_epsmethod maximizing a_objval using mip; 
  iter=iter+1; 
  if (mod_epsmethod.modelstat<>1 and mod_payoff.modelstat<>8,  // not optimal is 
in this case infeasible 
    infeas=infeas+1; 
    put fx iter:5:0, '  infeasible'/; 
    lastZero = 0; loop(km1$(posg(km1)>0 and lastZero=0), lastZero=numk(km1)); 
    posg(km1)$(numk(km1)<=lastZero) = maxg(km1); // skip all solves for more 
demanding values of rhs(km1) 
  else 
    put fx iter:5:0; 
    loop(k, put fx z.l(k):12:2); put /; 
    jump(km1)=1; 



 
 

82 
 

*   find last objective function in the sequence with slack less than step 
    lastZero = 0; loop(km1$(floor(sl.L(km1)/step(km1))=0 and lastZero=0), 
lastZero=numk(km1)); 
    jump(km1)$(numk(km1)<=lastZero)=1+floor(sl.L(km1)/step(km1)); 
    loop(km1$(jump(km1)>1),put 'jump' /); 
    ); 
* Proceed forward in the grid 
  firstOffMax = 0; 
  loop(km1$(posg(km1)<maxg(km1) and firstOffMax=0), 
posg(km1)=posg(km1)+jump(km1); firstOffMax=numk(km1)); 
  posg(km1)$(numk(km1)<firstOffMax) = 0; 
until sum(km1$(posg(km1)=maxg(km1)),1)=card(km1) and firstOffMax=0; 
finish=jnow; 
elapsed_time=(finish-start)*86400; 
put /; 
put 'Infeasibilities = ', infeas:5:0 /; 
put 'Elapsed time: ',elapsed_time:7:2, ' seconds' / ; 
putclose fx; // close the point file 
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Κώδικας GAMS για το Πολυκριτηριακό Korpet με 

εφαρμογή της μεθόδου AUGMECON  

$Title Korea: Dynamic Oil-Petro Model (KORPET,SEQ=48) 
$eolcom // 
$Stitle Set Definitions 
 
$Ontext 
*********************************************************************
********* 
$Offtext 
 Set 
     k  objective functions /1*2/ 
     i   plant locations / 
 
         ulsan     kyungsangnamdo 
         yosu      chollanamdo 
         inchon    kyunggido      / 
 
     j   demand regions   / 
 
         seoul     capital city 
         inchon    kyunggido 
         kwangju   chollanamdo 
         taegu     kyungsangbukdo 
         pusan     kyungsangnamdo 
         ulsan     kyungsangnamdo 
         yosu      chollanamdo      / 
     m   productive units   / 
 
         ad        atmospheric distillation unit 
         cr        catalytic reformer 
         cc        catalytic cracker 
         ds        desulfurizer 
         sc        steam cracker 
         bx        butadiene extractor 
         pf        platfiner 
         ar        aromatics unit 
         hd        hydrodealkylator               / 
 
     p   processes     / 
 
         crad  crude oil atmospheric distillating process 
         nacr  naphtha reforming process 
         focc  fuel oil catalytic cracking process 
         rsds  straight run residuum desulfurizing process 
         nasc  naphtha steam cracking process 
         btbx  butadine extraction process 
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         pgpf  raw pyrolysis gas platfining process 
         amna  aromatics processing using reformed naphtha 
         amtp  aromatics processing using treated pyrolysis gas 
         tohd  toluene hydrodealkylating process   / 
 
     c    commodities / 
 
          sa   saudi arabian crude 
 
          adga  gasoline from atmospheric distillation 
          adna  naphtha from atmospheric distillation 
          adfo  fuel oil from atmospheric distillation 
          adke  kerosene from atmospheric distillation 
          adrs  residuum from atmospheric distillation 
          crna  catalytic reformed naphtha 
          crga  catalytic reformed gasoline 
          ccga  catalytic cracked gasoline 
          ccfo  catalytic cracked fuel oil 
          dsrs  desulfurized residuum 
          scbt  steam cracked raw c4 
          scrp  raw pyrolysis gas from steam cracking 
          pftp  treated pyrolysis gas  from platfining 
 
          pg   premium gasoline 
          rg   regular gasoline 
          di   distillate 
          rf   residual fuel oil 
 
          et   ethylene 
          pp   propylene 
          bt   butadiene 
          be   benzene 
          to   toluene 
          mx   mixed xylene  / 

cfr(c)    final products from refineries             / pg , rg , di , rf / 
 cfrerf(c) refinery products except residual fuel oil / pg , rg , di / 
cfrrf(c)  residual fuel oil only                     /  rf / 
cfp(c)    final products from petrochemical plants   / et , pp , bt , be , to , mx / 
ci(c)     intermediate products / adga , adna , adfo , adke , adrs , crna , crga 
                                       ccga , ccfo , dsrs , scbt , scrp , pftp / 
cs(c)     interplants shipments / adna , crna / 
cr(c)     raw materials         / sa / 
cb(c)     commodities for blending refinery products / adga , adfo , adke , adrs , 
crga 
                                                            crna , ccga , ccfo , dsrs / 
cfcb(c,c) allowed blending combinations  / (pg,rg).(adga,adna,crga,crna,ccga) 
                                                                      di.(adke,adfo,ccfo) 
                                                                      rf.(adfo,ccfo,adrs,dsrs)   / 
crcr(c,c) crude oil combination in processing  / sa.sa   / 
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     q         quality specification attributes   /  oc   research octane number 
                                                     va   vapor pressure 
                                                     su   sulfur content (weight percentage) / 
     t         time periods      / 1980-84, 1985-89, 1990-94, 1995-99 / 
     te(t)     expansion  period / 1985-89, 1990-94, 1995-99 / 
     cf(c)     final products from refineries and petrochemical plants 
     crcf(c)   raw materials and final products 
Alias (t,tp),(i,ip),(te,tep); 
     cf(cfr)=yes;   cf(cfp)=yes; 
     crcf(cr)=yes;  crcf(cf)=yes; 
 Display cf,crcf; 
$Stitle data 
 Scalar     year        years per time period             / 5 / 
 Parameter  midyear(t)  year which is in the middle of period 
            ts(t,t)     time summation matrix ; 
 midyear(t) = 1977 + year*ord(t); 
 ts(t,tp)$(ord(tp) le ord(t)) = 1; 
 Display ts; 
 
Table a(c,c,p) input-output coefficients 
 
              crad      nacr      focc      rsds 
 
 sa.sa    -1.00 
 sa.adga   .04 
 sa.adna   .14     -1.00 
 sa.adke   .09 
 sa.adfo   .18                    -1.00 
 sa.adrs   .54                                -1.00 
 sa.crga             .16 
 sa.crna             .56 
 sa.ccga                           .51 
 sa.ccfo                           .25 
 sa.dsrs                                          1.00 
 
 
 
 
 +            nasc      btbx      pgpf      amna     amtp     tohd 
 
 sa.adna -1.00 
 sa.scbt   .08        -1.00 
 sa.scrp   .23                     -1.00 
 sa.crna                                           -1.00 
 sa.pftp                                 .68                   -1.00 
 sa.et     .29 
 sa.pp     .15 
 sa.bt                    .53 
 sa.to                                                  .26         .24       -1.00 
 sa.be                                                 .40          .39          .63 
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 sa.mx                                               .15           .16 
 
 Table b(m,p) capacity utilization coefficients 
 
    crad nacr focc rsds nasc btbx pgpf amna amtp tohd 
 
 ad 1.0 
 cr        1.0 
 cc               1.0 
 ds                      1.0 
 sc                              1.0 
 bx                                      1.0 
 pf                                               1.0 
 ar                                                       1.0      1.0 
 hd                                                                            1.0 
Table ka(m,i) initial capacity  (1000 tpy) 
 
         inchon    ulsan     yosu 
 
 ad      3702.   12910.    9875. 
 cr      369.      1200.     790. 
 cc 
 ds 
 sc                    517.      1207. 
 bx                    45.        94. 
 pf                    201. 
 ar                    181.      148. 
 hd                   180. 
 
 Parameter rket1(i)  rate of capacity expansion at time period 1 / inchon .3 , ulsan .4 , 
yosu .6 / 
           kat1      planned capacity in time period 1; 
 
 kat1(m,i) = ka(m,i)*(1 + rket1(i)); 
 Display kat1; 
Parameter op(p) operating cost  (us $ per ton) / crad    1.55 , nacr    9.71 , focc    3.5  , 
rsds   14 
                                                  btbx  101.82 , nasc  143.04 , pgpf   50.25 , amna  
190.87 
                                                  amtp  190.87 , tohd  645.99 / 
*        operating cost includes catalyst cost,chemical cost,labor 
*        cost,depreciation cost,utility costs (steam,electricity, 
*        cooling water) and maintenance cost. 
 Table d(c,j) ratio of regional demand (percentage) 
*        all petrochemical final products are demanded by the downstream 
petrochemical plants which are 
*        located very cloase to the refineries and petrochemical plants.  the demand 
pattern between regions 
*        for final products is assumed to remain constant over time. 
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         inchon    seoul 
 
 pg       1.7       76.4 
 rg       3.6        53.7 
 di      22.4       31.4 
 rf       68.0 
 
 +       kwangju     taegu     pusan     ulsan     yosu 
 
 pg          2.3          10.6       9.0 
 rg         10.4         19.6      12.7 
 di            8.1        19.4      18.7 
 rf            5.0        15.8       9.6            .9        .7 
 et                                                    38.1      61.9 
 pp                                                   30.2      69.8 
 bt                                                    28.6      71.4 
 be                                                    37.8      62.2 
 to                                                    30.8      69.2 
 mx                                                  60.9      39.1 
 
 Parameter tqcf(c)  total quantity demanded (1000 tpy)  / pg  335.9 , rg  783.1 ,  
                                                           di  5391.2 , rf  12696.1 
                                                           et  184.5 , pp  219.3 , bt    35.6 , be    110.5 
                                                           to   84.1 , mx   59.8 / 
*          the growth rate of demand for pg,rg and petrochemical products 
*          is assumed to be 15 per cent per year and the growth rate of 
*          demand for the rest of the refinery products is assumed to be 
*          10 per cent per year. 
 
            grfp(c)  growth rate of demand for final products per year / (di,rf)   .1 
                                                                         (pg,rg,et,pp,bt,be,to,mx)    .15 / 
            r(c,j,t) demand for final products (1000 tpy); 
 
 r(cf,j,t) = (tqcf(cf)*d(cf,j)/100.)*((1 + grfp(cf))**(midyear(t) - 1980)); 
 Display r; 
 
Table tc(i,*)  transportation cost (us $ per ton) 
 
           inchon    seoul 
 
 inchon                  .84 
 yosu    1.86        2.65 
 ulsan   5.00        3.62 
 
 +       kwangju   yosu      taegu     ulsan     pusan 
 
 inchon   5.44      7.77      5.44       8.55      4.90 
 yosu      3.54                   3.00       3.72      1.77 
 ulsan    5.03       3.72       .69                       2.59 
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*        there are 4 modes of transportation: vessel, railroad tanker car (rtc), tanker truck 
(tt) and pipeline (pl) 
*        each transportation mode is tied to each demand region and the unit 
transportation cost for each 
*        transportation mode is different from each other and even for the same 
transportation mode, the unit 
*        transportation cost is different according to the total volume transported. 
 
 
 Table pr(c,*)  commodity prices (us $ per ton) 
 
         imports   exports 
 
 sa      231.7 
 et      908.      705. 
 pp      704.      529. 
 bt      706.      629. 
 mx      662.      373. 
 to      662.      526. 
 be      706.      373. 
 
Scalar    eu      export upper bound (1000 tpy)       / 400 / 
           imu     import upper bound (1000 tpy)       / 300 / 
 Parameter pv(c)   import prices (us $ per ton) 
                  pe(c)   export prices (us $ per ton); 
 
 pv(crcf) = pr(crcf,"imports"); 
 pe(crcf) = pr(crcf,"exports"); 
 
 Table  inv(m,*)  investment data 
 
*         size        capacity limit of economy of scale (1000 tpy) 
*         cost        cost of the production unit at size "size" (1000 us$) 
*         scale       scale factor;  cost = xx*size ** scale 
 
              size        cost       scale 
 
 ad       10000      50000      .67 
 cr       1000        40000      .67 
 cc       2000       200000     .67 
 ds       2000       160000     .67 
 sc       500         200000     .67 
 bx       100         50000      .67 
 pf       200         150000     .67 
 ar       400         150000     .67 
 hd       200         150000     .67 
 
 Set is investment function segment  /1*4/ 
 
 Scalar    life           life of productive units            (years)   / 20   / 
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           discr          discount rate                                 /   .1 / 
           caprf          capital recovery factor 
 Parameter site(i)        site factor                                   /  inchon    1.5 , (ulsan,yosu)  1 / 
           omega(m,is,i)  cost increase for small plants   (1000 us$) 
           ss(m,is)            investment segment size          (1000 tpy) 
           discf                discount factor; 
 
 
 inv(m,"fixed") = inv(m,"cost")*(.5**(inv(m,"scale")-1)-1); 
 omega(m,"1",i) = inv(m,"fixed")*site(i); 
 omega(m,"2",i) = inv(m,"cost")*site(i); 
 omega(m,"3",i) = omega(m,"2",i)*5 ; 
 omega(m,"4",i) = omega(m,"2",i)*10*1.25; 
 
 ss(m,"2") = inv(m,"size"); 
 ss(m,"3") = ss(m,"2")*5; 
 ss(m,"4") = ss(m,"2")*10; 
 
        life =20; 
        discr = .1; 
        caprf = discr/(1-(1 + discr) ** (-life)); 
        discf(t) = (1 + discr) ** (1980 - midyear(t)); 
 
 Display inv,omega,ss,caprf,discf; 
 
Table qll(c,q)  quality bounds (lower bounds) 
 
         oc 
 
 pg     95. 
 rg      85. 
 
 Table quu(c,q)  quality bounds (upper bounds) 
 
         va        su 
 pg    12. 
 rg     12. 
 di                1.00 
 rf                4.00 
 
 
 Table at attributes of commodities in blending 
 
                oc     va     su 
 
 sa.adga  84.0   16.0 
 sa.adna  59.4    2.5 
 sa.adke                    .26 
 sa.adfo                    1.02 
 sa.adrs                     4.35 
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 sa.crga  115.0   5.0 
 sa.crna   97.0   2.5 
 sa.ccga   93.7   6.9 
 sa.ccfo                      .91 
 sa.dsrs                     1.00 
 
 Parameter suurf(t)  upper limit of sulfur content in rf / 1980-84  4 , 1985-89  3.5 , 
1990-94  3 , 1995-99  2.5 / 
$Stitle model definition 
 positive variables 
          zz(c,p,i,t)        process level                                     (1000 tpy) 
          w(c,c,c,i,t)       blending level at refinery                (1000 tpy) 
          h(m,i,t)           capacity expansion                            (1000 tpy) 
          s(m,is,i,t)        scale segment of investment             (1000 tpy) 
          xf(c,i,j,t)        domestic shipment: final products      (1000 tpy) 
          xi(c,c,i,i,t)      domestic shipment: intermediates      (1000 tpy) 
          vf(c,j,t)          imports: final products                         (1000 tpy) 
          vr(c,i,t)          imports: raw materials-crude oil         (1000 tpy) 
          e(c,i,t)           exports: final products                         (1000 tpy) 
 Variables 
          tcost              total cost                                       (1000 us $) 
          transcost          transportation cost                     (1000 us $) 
          imports            import (t) 
          rawmat(t)          raw material cost                       (1000 us $) 
          operat(t)          operating cost                              (1000 us $) 
          trans(t)           transportation cost                        (1000 us $) 
          ccost(t)           capital cost                                   (1000 us $) 
          import(t)          import cost                                  (1000 us $) 
          export(t)          export revenue                            (1000 us $) 
          z(k)               objective functions 
 
 Binary variable 
          y(m,i,t)           binary variable 
 Equations 
          mbr(c,i,t)         raw material balance                                   (1000 tpy) 
          mbir(c,c,i,t)      intermediate material balance: refinery      (1000 tpy) 
          mbip(c,c,i,t)      intermediate material balance: petrochem (1000 tpy) 
          mbfr(c,i,t)        final material balance: refinery goods         (1000 tpy) 
          mbfp(c,i,t)        final material balance: petrochemicals       (1000 tpy) 
          qcfl(c,q,i,t)      quality constraints: lower bounds 
          qcfu(c,q,i,t)      quality constraints: upper bounds 
          cc(m,i,t)          capacity constraints                                     (1000 tpy) 
          id(m,i,t)          investment variable definition                     (1000 tpy) 
          ic(m,i,t)          combination of 0 and 1 
          mdcf(c,j,t)        market demand of final products               (1000 tpy) 
          eub(t)             exports constraints: upper bounds                (1000 tpy) 
          imub(t)            imports constraints: upper bounds              (1000 tpy) 
          total_cost         accounting: total cost                                  (1000 us$) 
          transp_cost        accounting: total transportation cost         (1000 us$) 
          totimport             total imports                                             (tons) 
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          araw(t)            accounting: raw material cost                       (1000 us$) 
          aoper(t)           accounting: operating cost                            (1000 us$) 
          atrans(t)          accounting: transportation cost                     (1000 us$) 
          acap(t)            accounting: investment cost                          (1000 us$) 
          aim(t)             accounting: import cost                                 (1000 us$) 
          aex(t)             accounting: export revenue                           (1000 us$) 
          obj1               first objective function 
          obj2               second objective function 
; 
 
$Eject 
mbr(cr,i,t)..  sum(p, a(cr,cr,p)*zz(cr,p,i,t)) + vr(cr,i,t) =g= 0; 
mbir(cr,cb,i,t)..  sum(p, a(cr,cb,p)*zz(cr,p,i,t)) + sum(ip$tc(i,ip), xi(cr,cb,ip,i,t) - 
xi(cr,cb,i,ip,t))$cs(cb) =g= sum(cfr$cfcb(cfr,cb), w(cr,cb,cfr,i,t)); 
mbip(cr,ci,i,t)..  sum(p, a(cr,ci,p)*zz(cr,p,i,t)) + sum(ip$tc(i,ip), xi(cr,ci,ip,i,t) - 
xi(cr,ci,i,ip,t))$cs(ci)  =g= 0; 
 mbfr(cfr,i,t)..  sum((cr,cb)$cfcb(cfr,cb), w(cr,cb,cfr,i,t)) =e= sum(j, xf(cfr,i,j,t)); 
mbfp(cfp,i,t)..  sum((cr,p), a(cr,cfp,p)*zz(cr,p,i,t)) =g= sum(j, xf(cfp,i,j,t)) + e(cfp,i,t); 
qcfl(cfr,q,i,t)$qll(cfr,q).. sum((cr,cb)$cfcb(cfr,cb), at(cr,cb,q)*w(cr,cb,cfr,i,t)) =g= 
sum(j, qll(cfr,q)*xf(cfr,i,j,t)); 
qcfu(cfr,q,i,t)$quu(cfr,q)..   sum((cr,cb)$cfcb(cfr,cb), at(cr,cb,q)*w(cr,cb,cfr,i,t)) =l= 
sum(j, quu(cfr,q)*xf(cfr,i,j,t))$cfrerf(cfr) + sum(j, suurf(t)*xf(cfr,i,j,t))$cfrrf(cfr); 
 cc(m,i,t)..  sum(p, b(m,p)*sum(cr, zz(cr,p,i,t))) =l= kat1(m,i) + sum(tep$ts(t,tep), 
h(m,i,tep)); 
 id(m,i,te)..  h(m,i,te) =e= sum(is, ss(m,is)*s(m,is,i,te)); 
 ic(m,i,te)..  y(m,i,te) =e= sum(is, s(m,is,i,te)); 
 mdcf(cf,j,t)..  sum(i, xf(cf,i,j,t)) + vf(cf,j,t)$cfp(cf) =g= r(cf,j,t); 
eub(t)..  sum((cfp,i), e(cfp,i,t)) =l= eu; 
imub(t).. sum((cfp,j), vf(cfp,j,t)) =l= imu; 
total_cost..  tcost =e= year*sum(t, discf(t)*(rawmat(t) + operat(t) + trans(t) + ccost(t) 
+ import(t) - export(t))); 
 transp_cost.. transcost =e= year*sum(t, discf(t)*trans(t)); 
 totimport..  imports =e= year*sum(t,sum((cfp,j), vf(cfp,j,t)) ); 
 araw(t)..  rawmat(t) =e= sum((cr,i), pv(cr)*vr(cr,i,t)); 
aoper(t).. operat(t) =e= sum(p, op(p)*sum((cr,i), zz(cr,p,i,t))); 
atrans(t)..  trans(t) =e= sum((cf,i,j), tc(i,j)*xf(cf,i,j,t)) + sum((cr,cs,i,ip), 
tc(i,ip)*xi(cr,cs,i,ip,t)); 
acap(t)..  ccost(t) =e= caprf*sum((tep,m,is,i)$ts(t,tep), omega(m,is,i)*s(m,is,i,tep)); 
 aim(t)..  import(t) =e= sum((cfp,j), pv(cfp)*vf(cfp,j,t)); 
 aex(t)..  export(t) =e= sum((cfp,i), pe(cfp)*e(cfp,i,t)); 
obj1.. z('1')=e= tcost; 
* obj2.. z('2')=e= imports; 
 obj2.. z('2')=e= transcost; 
 
Model petro /all/; 
*--------------------------------------------------------------------------- 
$STitle eps-constraint method 
 
Set k1(k) the first element of k, km1(k) all but the first elements of k; 
k1(k)$(ord(k)=1) = yes; km1(k)=yes; km1(k1) = no; 
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Set kk(k)     active objective function in constraint allobj 
Parameter 
   rhs(k)     right hand side of the constrained obj functions in eps-constraint 
   maxobj(k)  maximum value from the payoff table 
   minobj(k)  minimum value from the payoff table 
Parameter dir(k) direction of the objective functions 
/ 
1  -1 
2  -1 
/ ; 
 
 
Scalar 
iter   total number of iterations 
infeas total number of infeasibilities 
elapsed_time elapsed time for payoff and e-sonstraint 
start start time 
finish finish time 
Variables 
   a_objval   auxiliary variable for the objective function 
   obj        auxiliary variable during the construction of the payoff table 
Positive Variables 
   sl(k)      slack or surplus variables for the eps-constraints 
Equations 
   con_obj(k) constrained objective functions 
   augm_obj   augmented objective function to avoid weakly efficient solutions 
   allobj     all the objective functions in one expression; 
 
con_obj(km1)..   z(km1) - dir(km1)*sl(km1) =e= rhs(km1); 
 
* We optimize the first objective function and put the others as constraints 
* the second term is for avoiding weakly efficient points 
augm_obj.. 
  sum(k1,dir(k1)*z(k1))+1e-3*sum(km1,sl(km1)/(maxobj(km1)-minobj(km1))) =e= 
a_objval; 
allobj..  sum(kk, dir(kk)*z(kk)) =e= obj; 
 
Model mod_payoff    / petro, allobj / ; 
Model mod_epsmethod / petro, con_obj, augm_obj / ; 
Parameter 
  payoff(k,k)  payoff tables entries; 
Alias(k,kp); 
File fx  / c:\gams\korpet_multiobj.out /; 
option optcr=0; 
* Generate payoff table applying lexicographic optimization 
loop(kp, 
  kk(kp)=yes; 
  repeat 
    solve mod_payoff using mip maximizing obj; 
    payoff(kp,kk) = z.l(kk); 
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    z.fx(kk) = z.l(kk); // freeze the value of the last objective optimized 
    kk(k++1) = kk(k);   // cycle through the objective functions 
  until kk(kp); kk(kp) = no; 
* release the fixed values of the objective functions for the new iteration 
  z.up(k) = inf; z.lo(k) =-inf; 
); 
if (mod_payoff.modelstat<>1 and mod_payoff.modelstat<>8, abort 'no optimal 
solution for mod_payoff'); 
PUT fx ' PAYOFF TABLE'/   ; 
loop (kp, 
        loop(k, put payoff(kp,k):12:2); 
        put /; 
     ); 
put fx /; 
 
*display payoff; 
minobj(k)=smin(kp,payoff(kp,k)); 
maxobj(k)=smax(kp,payoff(kp,k)); 
*$set fname h.%scrext.dat% 
$if not set gridpoints $set gridpoints 10 
Set g grid points /g0*g%gridpoints%/ 
    grid(k,g) grid 
Parameter 
    gridrhs(k,g) rhs of eps-constraint at grid point 
    maxg(k) maximum point in grid for objective 
    posg(k) grid position of objective 
    firstOffMax, lastZero some counters 
    numk(k) ordinal value of k starting with 1 
    numg(g) ordinal value of g starting with 0 
    step(k) step of grid points in objective functions 
    jump(k) jumps in the grid points' traversing 
; 
lastZero=1; loop(km1, numk(km1)=lastZero; lastZero=lastZero+1); numg(g) = 
ord(g)-1; 
 
grid(km1,g) = yes; // Here we could define different grid intervals for different 
objectives 
maxg(km1) = smax(grid(km1,g), numg(g)); 
step(km1)=(maxobj(km1)- minobj(km1))/maxg(km1); 
gridrhs(grid(km1,g))$(dir(km1)=-1) = maxobj(km1) - 
numg(g)/maxg(km1)*(maxobj(km1)- minobj(km1)); 
gridrhs(grid(km1,g))$(dir(km1)=1) = minobj(km1) + 
numg(g)/maxg(km1)*(maxobj(km1)- minobj(km1)); 
*display gridrhs; 
PUT fx ' Grid points'/   ; 
loop (g, 
        loop(km1, put gridrhs(km1,g):12:2); 
        put /; 
     ); 
put fx /; 
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put fx 'Efficient solutions'/; 
* Walk the grid points and take shortcuts if the model becomes infeasible 
posg(km1) = 0; 
iter=0; 
infeas=0; 
start=jnow; 
repeat 
  rhs(km1) = sum(grid(km1,g)$(numg(g)=posg(km1)), gridrhs(km1,g)); 
  solve mod_epsmethod maximizing a_objval using mip; 
  iter=iter+1; 
  if (mod_epsmethod.modelstat<>1 and mod_payoff.modelstat<>8,  // not optimal is 
in this case infeasible 
    infeas=infeas+1; 
    put fx iter:5:0, '  infeasible'/; 
    lastZero = 0; loop(km1$(posg(km1)>0 and lastZero=0), lastZero=numk(km1)); 
    posg(km1)$(numk(km1)<=lastZero) = maxg(km1); // skip all solves for more 
demanding values of rhs(km1) 
  else 
    put fx iter:5:0,' '; 
    loop(k, put fx z.l(k):12:2); put /; 
    jump(km1)=1; 
*   find last objective function in the sequence with slack less than step 
    lastZero = 0; loop(km1$(floor(sl.L(km1)/step(km1))=0 and lastZero=0), 
lastZero=numk(km1)); 
    jump(km1)$(numk(km1)<=lastZero)=1+floor(sl.L(km1)/step(km1)); 
    loop(km1$(jump(km1)>1),put 'jump' /); 
    ); 
* Proceed forward in the grid 
  firstOffMax = 0; 
  loop(km1$(posg(km1)<maxg(km1) and firstOffMax=0), 
posg(km1)=posg(km1)+jump(km1); firstOffMax=numk(km1)); 
  posg(km1)$(numk(km1)<firstOffMax) = 0; 
until sum(km1$(posg(km1)=maxg(km1)),1)=card(km1) and firstOffMax=0; 
finish=jnow; 
elapsed_time=(finish-start)*86400; 
put /; 
put 'Infeasibilities = ', infeas:5:0 /; 
put 'Elapsed time: ',elapsed_time:7:2, ' seconds' / ; 
putclose fx; // close the point file 
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