
Hoofdstuk 1 Optimaliseren 
 
Applets lineair programmeren 
 
1) 
http://riot.ieor.berkeley.edu/riot/Applications/SimplexDemo/Simplex.html 
Meer dan 2 beslissingsvariabelen. Niet grafisch. Na invoeren totaal aantal 
voorwaarden kun je model invoeren en na solve verschijnt oplossing. 
2) 
http://people.hofstra.edu/faculty/Stefan_waner/RealWorld/LPGrapher/lpg.html 
Twee beslissingsvariabelen. Je kunt meerdere voorwaarden invoeren . Applet laat alle 
lijnen, beperkend gebied en optimale oplossing zien. Start met voorbeeld dan wijst 
rest zich van zelf. 
3) 
http://people.hofstra.edu/faculty/Stefan_waner/RealWorld/simplex.html 
Zelfde invoer als bij 2) maar dit keer mag je meer variabelen invoeren. Wijst zich ook 
vanzelf na keuze voorbeeld. 
4) 
http://cgm.cs.mcgill.ca/~beezer/cs601/main.htm 
Twee beslissingsvariabelen. Start met default. Dan verschijnt een model met plaatje 
en oplossingen. Je kunt ook zelf voorwaarden en doelfunctie invoeren.  
5) 
http://www.udel.edu/present/tools/lpapplet/lpapplet.html 
Met deze applet kun je met vier lijnen schuiven. Optimale oplossing onduidelijk . 
Context ligt vast dus beperkt gebruikbaar. 
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Hoofdstuk 2 Beslissen in netwerken 
 
Applets waarin de algoritmen van Kruskal en Prim stap voor stap getoond wordt 
 
1) 
http://www-b2.is.tokushima-u.ac.jp/~ikeda/suuri/main/index.shtml 
Kies Prim en vervolgens demo 1 � demo 7 
 
2) 
http://students.ceid.upatras.gr/~papagel/project/prim.htm 
Start met new problem en klik dan herhaald op Step Solve. 
 

 
 

 
3) 
http://www.cs.usask.ca/resources/tutorials/csconcepts/1999_8/tutorial/advanced/prim/
prim_kruskal.html 
Met deze applet kun je zelf een netwerk invoeren (gewichten <=99).  
 

 
 

 
Start met add vertex en klik dan op gebied. Vervolgens punten toevoegen en 
gewichten invoeren. 
 
4)  
http://www.cs.man.ac.uk/~graham/cs2022/greedy/ 
Ook op deze site kun je zelf knopen, kanten en gewichten invoeren. 
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Hoofdstuk 3 Beslissen in netwerken  
 
Sites over de Hongaarse methode. 
1) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_algorithm 
 
2) 
http://www.ee.oulu.fi/~mpa/matreng/ematr1_2.htm 
 
Applets waarin de Hongaarse methode stapsgewijs en deels interactief uitgelegd wordt  
 
3) 
http://www.ifors.ms.unimelb.edu.au/tutorial/hungarian/index.html  
Zeer fraai want je moet voortdurend de goede keuze maken. Start met klik op de vlag 
van Hongarije en kies dan next. Kies dan bijvoorbeeld het voorbeeld van Kuhn. Je 
kunt ook grotere tabellen kiezen. 
 

 
Hoofdstuk 4 Machtsindices 
 
Sites rondom machtsindices  
http://www.ctl.ua.edu/math103/POWER/introduc.htm (kies back) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Banzhaf_power_index 
http://www.cs.unc.edu/~livingst/Banzhaf/ 
 
Personal sites van John Banzhaf, Lloyd S. Shapley en Martin Shubik 
http://banzhaf.net/ 
http://econweb.sscnet.ucla.edu/shapley/ 
http://www.som.yale.edu/Faculty/mss1/ 
 
Site met veel info over Europese Unie en Tweede kamer Nederland 
http://www.tweedekamer.nl/ 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Parlement#Samenstelling 
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Site met rekentool index Shapley-Shubik: 
http://www.warwick.ac.uk/~ecaae/ssdirect.html  
 

 
 
Bij �Number of Members or Players� wordt het aantal spelers (dit kunnen partijen 
zijn, maar ook personen) ingevuld die deelnemen aan de machtsstrijd. Quotum is het 
aantal stemmen nodig om voorstel aan te nemen. Weights staat voor het aantal 
stemmen dat iedere speler heeft, het gewicht. Deze worden ingevoerd en gescheiden 
met een spatie.  
Na klikken op calculate indices worden de indices berekend. 
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Site met rekentool index Banzhaf 
http://www.math.temple.edu/~cow/bpi.html 
 

 
 
Bij Quotum moet je het aantal stemmen invoeren nodig om voorstel aan te nemen. 
Weights staat voor de gewichten van de spelers. Deze worden ingevoerd en 
gescheiden met een spatie. Na klikken op send your data worden de indices berekend 
en netjes gepresenteerd. 
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