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Menedzsmentdöntések támogatására gyakran használnak LP
modelleket. A LP modell paraméterei ugyanakkor sokszor valamilyen
előrejelzés vagy becslés eredménye, így a döntéshozóknak számolnia kell
azzal, hogy a tényleges megvalósulás során a modell paramétereinek
értéke a tervezettől el fog térni. Az LP modellek érzékenységvizsgálata
széles körben használt, és segíti a döntéshozókat a döntési környezet jobb
megértésében, hasznos információt szolgáltatva a jobboldali paraméterek
és a célfüggvény-együtthatók kis mértékű változásainak hatásáról. Az
általános érzékenységvizsgálati eredmények azonban degenerált LP
feladatok esetén téves menedzsment döntésekhez vezethetnek1, a túl
szűk érvényességi tartományok pedig sok esetben nem szolgálnak
elegendő információval a döntéshozó számára.
Az egyes paraméterekhez kapcsolódó type III érvényességi
tartományon2 belül a paraméter célfüggvényérték függvénye lineáris, a
tartományok korlátjainak meghatározására gyakorlati megoldás ismert3.
Az ilyen szakaszok egymáshoz fűzésével a paraméter változásának
következményei feltérképezhetők. A teljes tartomány feltérképezéséhez
olyan eszközre van szükség, amely lehetővé teszi a nagy számú LP
feladat megoldását és hatékony összekapcsolását, valamint alkalmas a
döntéshozók számára szükséges felhasználói felületek létrehozására.
A prezentáció célja egy olyan AIMMS4 környezetben fejlesztett eszköz
bemutatása, amely a menedzsment számára lényeges jobboldali
paraméterekhez, valamint célfüggvény-együtthatókhoz kapcsolódó
célfüggvényérték függvényeket kiszámítja és azt a döntéshozók számára
elérhetővé teszi, segítve a tervezési fázisban használt adatokban rejlő
bizonytalanságok lehetséges következményeinek áttekintésében.
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