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A XI. Maten1atikai Programozási Szimpózium
A Matematikai Programozási Társas;\g
] !l82. augusztus 2:l- és 27 közölt tartotta
a XI. Nemzetközi Matematikai Programo
?:áRi Szimpóziumot. Bonnban. A szervezés
foladarait a Bonni Egyetem Operriciókuta
l 1\sí Jnlézel.ónck kollokt ívá ja vállalta ma
gúnt,.
Kereken :i:l év loll cl azót a, hogv a mate
mat ik a.i progrumozás út.töró] l!J4'J-ben első
I udományos konferonoiajukar I arLották
Chicagoban, amelyet az azót a történelmi
sorozatában nyi Iván tar to Lt matcrna.tika.i
program ozási szimpóziumok 0-ik sorszámú
eseményének tckintenok. Ezek a konferen
ciák h ívon tükrözték a matematikai prog
ramozás fejlödésőt.
Soka n osvtják JJ. Korte professzornak, a
XJ. Sz.impóz ium program elnökének véle
ményét, amolyct a I anacskozúst megnyitó
beszódébon a kövot.kozök szer int fogalma
zot.t rnog: ,,Különii~ nlégcdcLIRéggel állapít
ha.tjuk mog, hogy a rnar omat ika.i progra
mozás az alkalmazol I (vagy inkább a.lkal
mazhat ó) ma.tema.tikán belül különlogos
szerepet tö.lt be. Jóllehet csak a negyvenes
években alapozódott. mr-g: a matematikai
prog1·a111ozás ez idő alatt szélesen oltorjedt
és ulkalrnazásra került, a mérnöki, a tormé
szol -, a közga:ulasági és a biológiai tudomá
nyokban. Szémítóközpontokban vógzet;t
v1zsg,í latok Lamísága szerint a marema.tikai
progn,rnozási és különösen a lineáris prog
ramozási programtermékek a leggyakrab
ban felhasználtak közé tartoznak. A lineá
ris programozás segítségével elért megta
km·l!ások és hatékonyságnövekedés óvatos
becslései is általában hatalmas számokhoz
vezc(nek."
A konferencia maga kétségtelenül alá
tárna,;ztotta ezt az értékelést, és azt tük
rö~to, _ hogy a matematikai programozás
szf_éráJcihoz kapcsolódó elméleti matemat.í
kaí, algoritmikus, számítástudományi és
az alkalrnaz,\sokra irányuló kutatások min
~len vonatkozásban világszerte fejlődőben
es k1terjedőben vannak.
, A konferencián közel 900-an vettek részt,
es Löbb mint GOO előadás hangzott el. Ezzel

a XI. Szimpózium túlszárnyalta az összes
megelőző ilyen rendezvény méretét. A túl
szárnyalás azonban nem csak mennyiségi
volt. Mindenekelőtt szélesedett a tanács
kozás nemzetközi jellege: 4 7 ország szak
emberei jöttek össze.
A legnagyobb lét szrimmal szokásosan közel 200 fővel - az USA-ból érkeztek. A
vendéglátó ország kutatói a második he
lyen több, mint 100 résztvevővel szerepel
tek. Utána Anglia, Belgium, Kanada, Fran
cia.ország, Olaszország és Hollandia követ
keztek 30-50 fős képviselettel.Valamennyi
európai szocialista ország szakemberei je
len voltak - kivéve Albániát; legnagyobb
számban a Szovjetunióból és Magyaror
szágról. Számban is jelentős '-;'Olt a japán
ÓR a latinamerikai részvétel. Uj vonásként
ernlíthetjük, hogy számos fejlődő országból
is volt részvétel, mint pl. Algériából, a Kínai NépközLársaságból, Egyiptomból, Indiából, Dél l(oreából, Kuwaitból, Lesotboból,
Líbiából, Nigériából, Szaud Arábiából,
Szingapurból, Tajvanról, Thaiföldről és
Zimbabwoból.
Na.gy mértékben szélesedett a konferen
cia programja is. Ez egyfelől a matema
tikai programozás fejlődését és belső clíffe
renciálóch\sát tükrözte; másfelől azt is,
hogy a matematikai programozás a mate
matika és az alkalmazások újabb terüle
teiv<'l került szoros kölcsönhatásba.
A konferencia programfüzetét áttekint
ve: már a közel 200 szekoió neve is azt
mutatja, hogy a Nemzetközi Programbi
zottság a hatalmas számban felkínált témák
körét nem igyekezett szííkí.teni. Ez a poli
tika kétségtelenül nagyon színessé tette a
programot, de egyben áttekinthetetlenné és
követ,betetlermé is. Ezzel a veszéllyel fel
tehetően a konferencia szervezői is szá
moltak, és ezért huszonegynéhány egy-egy
órás áttekintő előadást szerveztek a legú
jabb kutatásokról. A felkért és bejelentett
előadások számára egyébként csak 20-20
perc ismertetési időt biztosított a program..
A konferenciáról kiadványkötet nem
jelenik meg, de az áttekintő előadások
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anyag.i.t a Mathematical Programming
Studies sorozatban teljes terjedelemben
közlik.
Az összefoglaló előadások elnevezése azt
tükrözi. hogy a Nemzetközi Programbi
zottság szerint azok témái reprezentálják a
ma aktuális kutatások csomópontjait. All
jon itt ezért elhangzásuk sorrendjében a:,,;
ernlítet t, előadások címe:

módszerei, amelyek térkiterjcsztésL al
kalmaznak
P. L. Hamrner: Boole módszerek a kombi
natorikában és az optimalizáolóban

Az áttekintő előadások sorában kifeje
zetten alkalmazésorien télt clöadás nem
volt. Így a konferencia mindonr-kolót t
f.1, matematikai programozás és kiizclál ló
határterületei elméleténok állapotúról adott,
G. JJ. Duritziq : Visszaemlékezések a lineáris
képet. A szekciók kb. 10%-át szr-n t o l t ék
programozás kezdeteire
olyan előadásoknak, amelyek olsósorban
S. Smale: A lineáris programozás szimplox alkalmazási tapaszLalatokról számolLak bo.
módszerének ár lago« sebességéről
A konferencia halalmas méroteiro n1 ló t ('
R. L. Gmhmn: Az FKG egyenlőtlenség és
kintcttol oz rnóg így is több, rninl fíO olőa
rokonai
dásL jelonlot t. Az alkalmazol I loel,nikák,.1,I
J. Stoer : Nagyméretű lineűris egyonlor.rend
t ekin tvo: ,t nagy renc!RzorPk, c·1,£észúr1Jldí
szerek megoldása konjugált, gradiens t.í
ós vegyes cgé;;zértékíí folaclatok, v11l,11nint,
pusú módszerekkel
nem linoát"is prograrnozl.'ÍHi p1·obltrn1e1k ke
A. Sohrijuer: Minima eredmények a ko111- zelésére vonatkozó on·dménypkről ll'lwlolt
bina.rorikus opt imalizációban
elsősorban hallani. Az nlkalrn,iz1isi l<-rülc
R. Z. B. Wets: Sztochasztikus optimalizű
t·ok igen vi\.llozal osu.k voltak, a 1.n1zdnRciµ:i
ciós feladatok megoldási technikái és kö
és n1<írnöki. problémák Hzék,H körúL úrin
zelítő sérnúi
toLtók. A kónléAkö,.· na11.v nernzotkiizi j\'lt'll
J. More : A ,,Trust, region" módszerek algo
töségóL 111111,üja, hogy küliin ~z,,kc·.i<, fr)p:ritmusainak és soft warcjainak újabb fej
lalkozot t, itt, iS az onorgi,ti·r-ndRzCn'k opl ilesz tése i rőI
n(11 liz,ilü;;,ira iníny11ló kíH,íl'iol"kkel.
TV. R. P-itlleyblcmk: Poliédrikus komb ina: o
A Xl. .Sz.inipózium kc'rolél>on k0riill KtH·
rika
a rruí,r rógobbon alapítoll F11lkorno11 díj,
Lovász Lászlá: Szubmod ul,iris ff1ggvúnyek
valnrni11I az nlső Í1/.bon ndo111,'utyo·1.<>I t
és kon ve x i t.ás
Dantzig díj ün110JHJlyns kioszt1Ís1írn.
J. Edmonds: A linoáris programozás topo
FulkorHo:n díja.(
kaplak:
J(/1({rsirín,
lógiája és a topológia I inoáris programo
Jurl·in és Nemirouslcij az ollipszoid i,1ód;;z,,i·
zása
kidolgozá;;iiért; Lovász, Orötscliel és SdirijB. B. Schnribel: Kónikus modellek a folló ver t1z ol Ii pRzoid mód s zone I ú 11111,;zknd ú
tel nélküli optimalizécióban é,; tenzor
úju,bb elvi joltinUisógíí. orctlrnún:vnikérl a
modellek a nem lineáris egyenletekben
kombinatorikus opt i, nul iz1foi6 (orülr-1 <111,
J. Roseumúller: A degenorációmontosség
valamint Jer1oricse11 tÍH Falikmr111 11, Vn11 d\":·
kérdései a koopora.t ív játókok elméletéWaonlon AnjlóR bizoirvít á1;1lórt .
ben
.Dant.zig ,lljal, knpoLL: Hocku/ell11r és
R. 1'. Rockajeliar. Szu bdifferenciálhatósda Powell: mind a kcUon u nem-linoi'1l'i,; prug
a nem lineáris optimalizációban
rnmoz{tR olmólcte terén órtek 01 nng_vj,,lu11R. G. Bland: Irányított matroiclok és lineá
lőRógíí olrnúlol i é;; 1.dgoritrnilrns j<'IIPgíí
ris programozás
01·cdmónyokot.
}d. J. D. Powell: Vúlt ozó motrikájú módA Lo.nAcl:lkoz1ÍR sonln hozt,\.k nvil\',í1,o,;
szerek a feltételes optimalizációban
;;,lgrn, a :MatemaLilrni Progran,ozt-l°Ri Ti',r><tL
.Jl!l. Iri : A matroid elmélet afkalmazásu.i
;;úg lovélszavaz1\1-«\nak o.,·odmén_yC'it. A TiírR. Fletcher: Büntetöfüggvények
1:;111:1ág t.ag,;tíga Ale:i: Orde11t, ,1 Cliie,tgDi
E. L. Lawler: Újabb eredmények a ,,sche
Egyolom profo;;;;.izerút, a T,írsasúi:-c egyik
duling" elméletben
alapító tagjttt, \'ll.laf<ztotln, olnökéül. Az i'1j
E. L. Alqoioer-i-K, Georg: Fixpont algorit
elnök I 98:1-han ,·oRzi ill I iHztjét .Jeon Almmusok: ,,szimplieiáliR" ÓR ,.folytonos"
clie-tól.
módszerek
A XTl. Nernzot·közi 1Vfotem,1Likt1i Prog
L. J. Billera: Poliédcrelmélet és kommut a mmozási Szimpózi11nt I 985-bon l9sz, elő
tív algebra
reláthatóan valahol az E:gyosült, Allnn,ok
K. 0. Kortanek=-S, A. Gustafson: Félig
ban.
végtelen programozás
N. Z. Shor: A nem differenciálhat.ó optima
lizáció olyun általánosított gradiens
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