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Táblával és videoprojektorral felszerelt szemináriumi terem

• Elsajátítandó jellemző kompetenciák
• Konvex optimalizálási feladatok, valamint lineáris optimalizálási feladatok
Szakmai
megoldási készségének elsajátítása
kompetenciák

Transzverzális
kompetenciák

•

Gyakorlati feladatok (például a közgazdaságtan területéről származó)
modellezési készsége

• A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános célkitűzése
• Optimalizálási feladatok megismerése és egyes problémák
megoldási módszerének elsajátítása.
7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései
• Szimplex és dual szimplex módszer elsajátítása. Speciális
konvex optimalizálási feladatok megoldása.

• A tantárgy tartalma
8.1 Előadás
• Optimalizálsi feladat: alapfogalmak. Modellezés.
• A konvex analízis elemei n dimenziós euklideszi terekben: komvex
halmazok, poliéderek.
• A konvex analízis elemei n dimenziós euklideszi terekben: konvex
függvények és tulajdonságaik, konvex függvények szélsőérték
pontjainak tulajdonságai.
• Alternatíva tételek.
• A lineáris optimalizálási feladat megfogalmazása; gazdasági
értelemzés; geometriai értelmezés; egy lineáris optimializálási
feladat megoldásainak létezései/nem létezései tulajdonságai.
• A lineáris optimalizálási feladat grafikus megoldási módszere. A
szimplex módszer: egy megengedett megoldás meghatározásának
lépése.
• A szimplex módszer: egy optimális megoldás meghatározásának
lépése. A szimplex módszer módosítása olyan lineáris
optimalizálási feladatokra, melyek semi-canonica alapkban vannak
megadva (a feladat megkötései között lehetnek egyenlőségek és
olyan változók melyekre nincs megadva nemnegativitási feltétel).
• Dualitás a lineáris optimalizálásban: duális lineáris optimalizálási
feladat; gyenge dualitás tétele; erős dualitás tétele
• A duális szimplex algoritmusa.
• A játékelmélet elemei: mátrix játékok; egy mátrix játék kifizetési
mátrixa; egy mátrix játék nyeregpontja; a min-max és max-min
strtégiák; tiszta stratégiák mátrix játék esetén; stratékiák kifejezése
tiszta stratégiák segítségével.
• Mátrix játékok megoldása lineáris optimizálási feladatokra való
visszavezetés segítségével.
• Konvex függvények szésőértékeinek szükséges és elégséges
feltételei.
8.2 Szeminárium / Labor
• Olyan valós feladatok bemutatása, melyek matematikai modellje
optimalizációs feladat.
• Poliéderek tulajdonságávla kapcsolatos feladatok megoldása.
• Adott függvény konvexitási tulajdonságainak meghatározássával
kapcsolatok feladatok megoldása.
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• Konvex függvények tulajdonságainak meghatározásával
kapcsolatok feladatok megoldása.
• Olyan valós problémák bemutatása, melyek modellje egy sajátos
lineáris optimalizálási feladat (tervezési feladat, szállítási feladat).
Prezentarea unor probleme concrete al caror model este o problema
de optimizare liniara particulara (problema dietei, troblema de
transport dupa criteriu cost)
• Adott lineáris optimalizálási feladat megoldása grafikus módszer
segítségével.
• Kanonikus alakban megadott lineáris optimalizálási feladat
megoldása a szimplex algoritmus segítségével.
• Szemi-kanonikus alakban megadott lineáris optimalizálási feladat
megoldása a szimplex algoritmus segítségével.
• Kanonikus alakban megadott lineáris optimalizálási feladat
megoldása a duális szimplex algoritmus segítségével.
• Valós példák a mátrix játék esetén; alsó és felső értékek
meghatározása.
• Adott mátrix játék megoldása.
• Konvex függvények minimum pontjainak létezésével kapcsolatos
feladatok megoldása.
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• Egy valós helyzet leírása, mely egy optimalizálási feladatra
vezethető vissza; a matematikai modell megszerkesztése; egy
megoldási módszer bemutatása.
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A tantárgy tartalmának összhangba hozása az episztemikus közösségek
képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói
elvárásaival.
A tantárgy tartalma megegyezik az egyetemi oktatásban a fontosabb egyetemeken oktatott
optimalizációs technikák tárgy hagyományos tartalmával.
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