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1 Γενικά για το whitepaper

1.1 Σκοπός

Ο σκοπός του παραδείγµατος αυτού είναι η επίδειξη της δηµιουργίας ενός απλού
λογιστικού φύλλου µε µια απλή συνάρτηση, και η ελαχιστοποίησή της µε χρήση του
προγράµµατος xlOptimizer.

1.2 Λογισµικό

Για να ολοκληρώσετε το παράδειγµα αυτό µε επιτυχία, το παρακάτω λογισµικό είναι
απαραίτητο:

xlOptimizer v2.0.
Microsoft Excel έκδοση 2003 ή νεώτερου.

Νεώτερες εκδόσεις του παραπάνω λογισµικού µπορεί να µην είναι συµβατές µε την δοµή
του παραδείγµατος όπως παρουσιάζεται εδώ. 
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2 Βήµατα

2.1 Βηµα 01: Νέα µελέτη

Επιλέξτε Νέα Μελέτη από το µενού Αρχείο. Το πρόγραµµα θα καθαρίσει την µνήµη
από παλαιότερα δεδοµένα και θα αρχίσει µια νέα µελέτη:

2.2 Βήµα 02: ∆ηµιουργία λογιστικού φύλλου

Στην συνέχεια θα δηµιουργήσουµε ένα νέο λογιστικό φύλλο στο οποίο θα
καταστρώσουµε ένα απλό πρόβληµα. Ανοίγουµε το Microsoft Excel (στις εικόνες
φαίνεται η έκδοση 2010 του Microsoft Excel, όµως ακριβώς η ίδια διαδικασία
εφαρµόζεται και σε παλαιότερες εκδόσεις):
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Επιλέγουµε ένα όνοµα αρχείου, έστω Sample 1.xls και το σώζουµε σε µια διαδροµή στον
δίσκο. ∆ιευκολύνει ιδιαίτερα το σώσιµο του αρχείου της µελέτης στην ίδια διαδροµή που
βρίσκεται το αρχείο xls (χωρίς να είναι απαραίτητο όµως).

Για την βελτιστοποίηση ενός προβλήµατος είναι απαραίτητος ο ορισµός µιας
αντικειµενικής συνάρτησης. Αυτή η συνάρτηση δέχεται ως όρισµα τις µεταβλητές
σχεδιασµού και αποφαίνεται για το αν µια λύση είναι "καλή" ή όχι. Μια απλή
αντικειµενική συνάρτηση που µπορεί βελτιστοποιηθεί (ελαχιστοποιηθεί, σε αυτή την
περίπτωση) είναι η λεγόµενη συνάρτηση σφαίρας:

Υποθέτουµε ότι το πρόβληµά µας έχει 5 µεταβλητές, δηλαδή n=5, και κάθε µία από
αυτές παίρνει τιµές στο διάστηµα -10 ως 10. Θέλουµε να ελαχιστοποιήσουµε την
παραπάνω σχέση. Λόγω της απλής µαθηµατικής σχέσης, γνωρίζουµε εκ των προτέρων
ότι το ολικό βέλτιστο (ελάχιστο) είναι το µηδέν, και αυτό λαµβάνεται όταν κάθε
µεταβλητή σχεδιασµού πάρει την τιµή µηδέν.

Στο Microsoft Excel, αφήνουµε µια γραµµή για τον τίτλο, και φτιάχνουµε µια στήλη µε
τα ονόµατα των µεταβλητών, έστω DV1, DV2, ..., DV5, και στην διπλανή στήλη βάζουµε
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τις τιµές τους (αρχικές τιµές είναι 1, 2, ..., 5 στην παρακάτω εικόνα). Σηµειώνεται ότι
έχει τοποθετηθεί έντονο κίτρινο υπόβαθρο στα κελιά που αφορούν τις µεταβλητές
σχεδιασµού, προς αποφυγή σύγχυσης.

Στην διπλανή στήλη, εισάγουµε µια συνάρτηση η οποία να δίνει το τετράγωνο του
κελιού στα αριστερά. π.χ. στο κελί C3, γράφουµε '=B3^2'. Επεκτείνουµε την συνάρτηση
αυτή και στα υποκείµενα κελιά των υπόλοιπων µεταβλητών. 

Υπολογίζουµε το άθροισµα των τετραγώνων στο κελί D3, εισάγοντας την συνάρτηση
'=SUM(C3:C7)'.

Προσθέτουµε τους τίτλους, και θέτουµε το υπόβαθρο του κελιού D3 σε πράσινο, οπότε η
τελική µορφή του λογιστικού φύλλου φαίνεται παρακάτω:
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Σε αυτό το σηµείο σώζουµε το αρχείο, το οποίο είναι έτοιµο προς χρήση από το
xlOptimizer. Κλείνουµε το Microsoft Excel.

2.3 Βήµα 03: Κατάστρωση προβλήµατος

Στην συνέχεια, επανερχόµαστε στο xlOptimizer και στην καρτέλα Γενικά. Κάντε κλικ
στο πλήκτρο µε τις τρεις τελειες "..." στο πεδίο Επιλέξτε Αρχείο Microsoft Excel.
Επιλέξτε το αρχείο που δηµιουργήσατε στο προηγούµενο βήµα. Πατώντας Εντάξει,
φορτώνεται το Microsoft Excel.
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Στο xlOptimizer, επιλέξτε Παράθυρο > Παράθυρο προόδου/κατάστασης για να
εµφανίσετε το παράθυρο προόδου/κατάστασης (αν αυτό δεν είναι ήδη ορατό).

Επίσης επιλέξτε Παράθυρο> Αυτόµατη τακτοποίηση για να τακτοποιηθούν αυτόµατα
τα παράθυρα. Η εικόνα της οθόνης είναι πλέον ως εξής:
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Θα πρέπει να ενηµερώσουµε το πρόγραµµα για το ποιο κελί δίνει την τιµή της
αντικειµενικής συνάρτησης. Στο Microsoft Excel επιλέγουµε το κελί D3 (µόνο).
Στην συνέχεια, στο xlOptimizer κάνετε κλικ στο πλήκτρο Θέσε τρέχον, οπότε
ενηµερώνεται το διπλανό πεδίο. Όταν το ποντίκι βρίσκεται πάνω στο πλήκτρο Θέσε
τρέχον, το τρέχον κελί του Microsoft Excel κοκκινίζει προσωρινά, προς αποφυγή
σύγχυσης.

Στο πεδίο Αντικειµενική συνάρτηση, βεβαιωνόµαστε ότι αναγράφεται "
Ελαχιστοποίηση".

Η εικόνα της οθόνης είναι πλέον η εξής:

Στο xlOptimizer, επιλέξτε την καρτέλα Μεταβλητές. Στο Microsoft Excel, επιλέξτε τα
κελιά B3 ως B7 (µε το κίτρινο υπόβαθρο). Στο xlOptimizer επιλέξτε από το µενού 
∆εδοµένα > Μεταβλητές > Προσθήκη. Οι µεταβλητές προστίθενται στην λίστα:



Βελτιστοποίηση συνάρτησης σφαίρας12

© 2012 ΤεχνοΛογισµική

Θα πρέπει να αλλάξουµε το κάτω και το άνω όριο κάθε µεταβλητής. Στο xlOptimizer,
επιλέξτε όλες τις γραµµές (για όλες τις µεταβλητές) και στην συνέχεια επιλέξτε από το
µενού ∆εδοµένα > Μεταβλητές > Ιδιότητες:

Στο πεδίο Ελάχιστη τιµή, αλλάξτε το µηδέν σε -10. Βεβαιωθείτε ότι το πεδίο Αλλαγή
είναι τσεκαρισµένο για να εφαρµοστούν οι αλλαγές. Επίσης, στο πεδίο Μέγιστη τιµή
αλλάξτε το ένα σε 10. Βεβαιωθείτε ότι το πεδίο Αλλαγή είναι τσεκαρισµένο και αυτό.
Πατήστε Εντάξει. Τα όρια των µεταβλητών έχουν πλέον αλλαχτεί, όπως φαίνεται και
από την λίστα:
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Τέλος, θα δηµιουργήσουµε ένα νέο σενάριο υπολογισµού. Στο xlOptimizer, επιλέξτε την
καρτέλα Σενάρια. Από το µενού επιλέξτε Σενάρια > Προσθήκη. Εµφανίζεται µια
φόρµα επιλογής Εξελικτικού Αλγορίθµου:

Επιλέξτε την πρώτη επιλογή, Standard GA [1 επίλυση], και πατήστε Εντάξει.
Εµφανίζεται ο αντίστοιχος µάγος εισαγωγής δεδοµένων:
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Αφήστε ως όνοµα του σεναρίου το Scenario 1 και πατήστε Τέλος. Το σενάριο
προστίθεται στην λίστα. Η εικόνα της οθόνης είναι πλέον η εξής:

Η εισαγωγή των δεδοµένων ολοκληρώθηκε. Επιλέξτε από το µενού Αρχείο > Σώσιµο
µελέτης και σώστε το αρχείο, π.χ. Sample1.m82 στην ίδια θέση µε το αρχείο Sample1.
xls. Πλέον είµαστε έτοιµοι να προχωρήσουµε στην βελτιστοποίηση. 

2.4 Βήµα 04: Υπολογισµοί

Σε αυτό το βήµα, θα γίνουν οι υπολογισµοί. Στο xlOptimizer, επιλέξτε την καρτέλα 
Επίλυση. Τσεκάρετε το µοναδικό σενάριο στην λίστα:
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Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ανάλυση. Η βελτιστοποίηση ξεκινάει. Για επιτάχυνση της
διαδικασίας, αποκρύπτεται το παράθυρο του Microsoft Excel. Το παράθυρο προόδου/
κατάστασης δείχνει την συνολική πρόοδο. Η ανάλυση ολοκληρώνεται µετά από 20000
επιλύσεις της αντικειµενικής συνάρτησης ή αν πατήσετε το πλήκτρο Εγκατάλειψη. Σε
κάθε περίπτωση, εµφανίζεται το Microsoft Excel µε την βέλτιστη λύση που βρέθηκε.
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3 Βοήθεια

3.1 Τεχνική Υποστήριξη

Ηλεκτρονική Υποστήριξη

24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο, η ΤεχνοΛογισµική προσφέρει Τεχνική
Υποστήριξη (για όσους πελάτες έχουν έγκυρο συµβόλαιο τεχνικής υποστήριξης) µέσω
Internet.

Στον ιστότοπο της ΤεχνοΛογισµικής, µπορείτε να πληροφορηθείτε για τις τελευταίες
εξελίξεις σχετικά µε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ΤεχνοΛογισµικής.

Υποστήριξη µέσω e-mail

Η αποστολή e-mail γίνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις:

για ερωτήσεις σχετικά µε πωλήσεις: sales@technologismiki.com
για ερωτήσεις σχετικά µε τα προγράµµατα: support@technologismiki.com
για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή σχόλιο: info@technologismiki.com

Τα e-mail απαντώνται εντός δυο εργάσιµων ηµερών ή εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό,
θα επικοινωνήσει ένας τεχνικός ή σύµβουλος πωλήσεων της ΤεχνοΛογισµικής µέσω
τηλεφώνου εντός δυο εργάσιµων ηµερών.

∆ιαδραστική Υποστήριξη

Εργάσιµες ηµέρες και ώρες (09:00 - 17:00), προσφέρεται τηλεφωνική Τεχνική
Υποστήριξη (για όσους πελάτες έχουν έγκυρο συµβόλαιο τεχνικής υποστήριξης):

Τηλεφωνικό κέντρο [3 γραµµές]: ++30-210-656-4147
FAX: ++30-210-654-8461
∆ιεύθυνση: Υµηττού 5, Χολαργός 15561, Αθήνα, Ελλάδα.
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