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Abstrakt: Cílemčlánku je p̌redstavit použití algebraického modelovacího jazyka Optimization
Modeling Language (OML) p̌ri řešení optimalizǎcních úloh. Použití OML je demonstrováno na
příkladuřešení ukázkové úlohy metodami lineárního programování. K nalezenířešení je využit
nástroj Microsoft Solver Foundation, který uživatelům nabízí sadu nástrojů pro matematické
simulace, optimalizace a modelování.Řešení demonstrační úlohy je p̌redváďeno ve vývojovém
prosťredí Microsoft Visual Studio.
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Solving Optimization Problems Using OML Modeling Language

Abstract: The aim of this paper is to introduce an algebraic modeling language called Opti-
mization Modeling Language (OML) to solve optimization problems. How to use this language
is demonstrated on an example using the methods of linear programming in OML language.
The solution is found using the Microsoft Solver Foundation tool, which can be used for math-
ematical simulation, optimization, and modeling. The example solution is demonstrated using
the Microsoft Visual Studio programming tool.

Key words: Microsoft Visual Studio, teaching, optimization problems, programming, lan-
guage C#

1 Úvod

Tentočlánek ukazuje využití programovacího nástroje Microsoft Visual Studio prořešení op-
timalizǎcních úloh p̌ri výuce matematiky. Ukázka základního použití knihovny Solver Foun-
dation Services [1] je rozšířena o ukázku použití algebraického jazyka OML a uložení vstup-
ních dat v samostatném souboru ve formátu XML. Využití programovacího nástroje studentům
umož̌nuje řešit zadané problémy z jiného úhlu pohledu, ujasnit si formulaci zadané úlohy a
následňe provést kontrolu výsledků.
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2 Problém batohu

Častou úlohou na programovacích soutěžích je Problém batohu. Existují různé varianty, nejčas-
tější bývá následující [2]. Máme množinu věcí, které mají svou cenu a hmotnost. Dále máme
batoh, který má danou nosnost. Otázka zní: Jaký je nejcennější možný náklad, který nepřesahuje
nosnost batohu?

3 Řešení pomocí knihovny Microsoft Solver Foundation

Knihovna Microsoft Solver Foundation je určena pro matematické programování a optimali-
zaci ve vývojovém prostředí Microsoft Visual C#. Vývojové prostředí Microsoft Visual C# i
knihovna Microsoft Solver Foundation jsou v edici express volně dostupné, lze je stáhnout
přímo ze stránek společnosti Microsoft [3, 4].

3.1 Vývojářské modely

Microsoft Solver Foundation nabízí v prostředí Microsoft Visual Studio tři vyvojářské modely
pro možné postupy̌rešení:

• Solver Foundation Services,

• Solver Foundation Solvers a

• Optimization Modeling Language.

Vývojářský model Solver Foundation Services (SFS) je vhodný prořešení úloh s více různými
metodamǐrešení, které knihovna vybírá automaticky.

Vývojářský model Solver Foundation Solvers přistupuje ke konkrétním̌rešitelům (̌rešitel
pro lineární programování, kvadratické programování, apod.), konkrétní výběr může programá-
tor sám zvolit.

Optimization Modeling Language (OML) je algebraický modelovací jazyk, vyvinutý spe-
ciálně pro modelování ǎrešení úloh. Model úlohy je specifikován odděleňe od vlastního pro-
gramu šrešením úlohy,̌címž dochází k zp̌rehledňení návrhǔrešení daného problému. Snadno
lze pozďeji pozm̌enit modeľrešení bez nutnosti zasahovat do zdrojového kódu programu, nebot’
většinou bývá podel popsán pomocí jazyka OML v samostatném souboru.

3.2 Optimization Modeling Language

Ukázka řešení zadané úlohy bude demonstrována s využitím tvorby modelu pomocí jazyka
OML (Optimization Modeling Language). Model bude použit sřešiteli Solver Foundation Ser-
vices. Vlastní tvorba modelu sestává z následujicích fází:

• parametry (parameters)

• rozhodnutí (decision)

• omezení (constraint)
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• cíle (goals)

Výpis 1 zobrazuje kostru celého programu v jazyku C#, nařádku s komentá̌remvlastní řešení
bude dále doplňena definicěrešeného modelu.

Výpis 1: Kostra programu pomocí modelu s OML.
using System;
using System.Linq;
using System.Xml.Linq;
using Microsoft.SolverFoundation.Services;
namespace KnapsackProblem {

class Knapsack {
public void Sol ve() {

// vlastní ře šení
}

}
class Program {

static void Mai n( string [] args) {
Knapsack knapsack = new Knapsack();
knapsack.Solve();

}
}

}

Tvorba objektu navrhovaného modelu je provedena načtením do instance kontextǔrešitelů
třídy SolverContext. Vlastní model je nahrán z externího souboru Knapsack.oml, zdrojový kód
je zobrazen na výpisu 2.

Výpis 2: Nǎctení modelu.
SolverContext context = SolverContext.GetContext();
context.LoadModel(FileFormat.OML, "Knapsack.oml");

3.3 Model v jazyku OML

Celý model je popsán v externím souboru pomocí jazyka OML. Nejdříve jsou specifikovány
parametry (jedná se o množinu pojmenovanouItems). Dále je uvedeno, že položky v množině
Itemsbudou mít atributy hmotnost (weight) a cenu (value), které budou reprezentovány hodno-
tami z oboru reálnýcȟcísel.

Následuje specifikace rozhodnutí, které určuje, že každá položka množiny bud’to použita
bude nebo nikoliv (datový typ boolean). Omezení v modelu je určeno soǔctem všech hmotností
věcí (oznǎceno weightlimit). Soǔcet hmotností všech použitých věcí musí být menší nebo roven
hodnoťe 120.

Poslední̌cást modelu popisuje požadovaný cíl: snažíme se získat maximální hodnotu (value-
Goal) ze soǔctu cen všech použitých věcí.

Výpis 3 ukazuje celý model popsaný pomocí jazyka OML.

Výpis 3: Model popsaný v OML.
Model[

Parameters[Sets[Any], Items],
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Parameters[Reals[0, Infinity],
weight[Items], value[Items]],

Decisions[Booleans, Item[Items]],
Constraints[weightlimit ->

And[Sum[{iter1, Items},
weight[iter1] * It em[iter1]] <= 120]],

Goals[Maximize[valueGoal ->
Annotation[Sum[{iter2, Items},

value[iter2] * It em[iter2]
], "order", 0]]]

]

3.4 Seznam v̌ecí

Nyní již poťrebujeme jen získat seznam věcí, které mají být použity pro naplnění batohu.
Pro jednodušší úpravu a případnou modifikaci dat se nabízí seznam věcí uložit v samostat-

ném souboru. Tím budeme moci v přípaďe poťreby snadno p̌ridat další v̌eci, p̌rípadňe upravit
již existující seznam v̌ecí.

Pro uložení seznamu věcí jsme zvolili formát znǎckovacího jazyka XML (Extensible Mar-
kup Language), který je v současnosti b̌ežňe používán pro ukládání strukturovaných dat.

V souboru XML vedle seznamu všech věcí je na zǎcátku uvedena také hodnota pro nastavení
omezení maximální nosnosti batohu. V naší ukázce tato hodnota není využita, ale po jednodu-
ché úprav̌e kódu je možné docílit modifikace seznamu věcí a nosnosti batohu pouze pomocí
dat uvedených v XML souboru bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu nebo souboru OML se
specifikací modelǔrešení.

Celý seznam v̌ecí ve formátu XML je zobrazen na výpisu 4.

Výpis 4: Seznam v̌ecí v souboru XML.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<items>

<limits>
<weight>110</weight>

</limits>
<item name="camera">

<value>15</value>
<weight>2</weight>
<take> false </ take>

</item>
<item name="necklace">

<value>100</value>
<weight>20</weight>
<take> false </ take>

</item>
<item name="vase">

<value>90</value>
<weight>20</weight>
<take> false </ take>

</item>
<item name="picture">
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<value>60</value>
<weight>30</weight>
<take> false </ take>

</item>
<item name="tv">

<value>40</value>
<weight>40</weight>
<take> false </ take>

</item>
<item name="video">

<value>15</value>
<weight>30</weight>
<take> false </ take>

</item>
<item name="chest">

<value>10</value>
<weight>60</weight>
<take> false </ take>

</item>
<item name="brick">

<value>1</value>
<weight>10</weight>
<take> false </ take>

</item>
</items>

Nahrání XML dat ze souboru Knapsack.xml zajistí jediný příkaz využívající metodu třídu
XDocument(výpis 5).

Výpis 5: Nahrání obsahu souboru XML.
XDocument doc = XDocument.Load("Knapsack.xml");

3.5 Propojení dat s parametry modelu

V dalším kroku zbývá propojit nǎctená data reprezentující seznam věcí s parametry hmotnost a
cena specifikované v kontextu modelu. Vše je znázorněno na výpisu 6.

Výpis 6: Svázání nǎctených dat s parametry modelu.
IFormatProvider provider =

System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture;
foreach (P arameter p in context.CurrentModel.Parameters)
{

switch (p.Name)
{

case "weight":
p.SetBinding(from eleItem in

doc.Element("items").Elements("item") select new {
Name = eleItem.Attribute("name").Value,
Weight = Convert.ToDouble(

eleItem.Element("weight").Value, provider)
}, row => row.Weight, row => row.Name);
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break ;
case "value":

p.SetBinding(from eleItem in
doc.Element("items").Elements("item") select new {

Name = eleItem.Attribute("name").Value,
Value = Convert.ToDouble(

eleItem.Element("value").Value, provider)
}, row => row.Value, row => row.Name);
break ;

}
}

3.6 Nalezené̌rešení

Již máme vše p̌ripraveno pro výpǒcet koněcnéhǒrešení, jak uvádí výpis 7.

Výpis 7: Spušťení výpǒctu a zobrazení̌rešení.
Solution solution = context.Solve();
Report r = solution.GetReport();
Console.WriteLine(r.ToString());

Po spušťení programu a provedení výpočtu se zobrazí výsledná zpráva o výpočtu a s nale-
zenýmřešením (výpis 8).

Výpis 8: Zpráva s výsledným̌rešením.
===Solver Foundation Service Report===
Date: 9.11.2013 2:07:17
Version: Microsoft Solver Foundation 3.0.2.10889 Enterprise Edition
Model Name: DefaultModel
Capabilities Applied: MILP
Solve Time (ms): 455
Total Time (ms): 689
Solve Completion Status: Optimal
Solver Selected: Microsoft.SolverFoundation.Solvers.SimplexSolver
Directives:
Microsoft.SolverFoundation.Services.Directive
Algorithm: Dual
Arithmetic: Double
Variables: 8 -> 8 + 2
Rows: 2 -> 2
Nonzeros: 16
Eliminated Slack Variables: 0
Pricing ( double ): SteepestEdge
Basis: Current
Pivot Count: 4
Phase 1 Pivots: 0 + 0
Phase 2 Pivots: 4 + 0
Factorings: 4 + 0
Degenerate Pivots: 0 (0,00 %)
Branches: 7
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===Solution Details===
Goals:
valueGoal: 290

Decisions:
Item(camera): False
Item(necklace): Tr ue
Item(vase): Tr ue
Item(picture): Tr ue
Item(tv): Tr ue
Item(video): False
Item(chest): False
Item(brick): False

4 Závěr

Řešitel nám vypǒcítal výsledné̌rešení zadaného problému. Nejlépe je vložit do batohu náhrdel-
ník, vázu, obraz a televizor, celková cena zvolených věcí odpovídá hodnotě 290.

Článek ukázal využití programovacího nástroje Microsoft Visual C# s knihovnou Microsoft
Solver Foundation prǒrešení optimalizǎcních úloh, kdy modeľrešení byl specifikován pomocí
algebraického jazyka OML, vstupní data byla uložena v samostatném souboru ve značkovacím
jazyku formátu XML.
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