
Het knapzak probleem

Het knapzak probleem is als volgt gede�nieerd. Er zijn n voorwerpen beschikbaar; voorwerp

i (i = 1; : : : ; n) heeft waarde ci > 0 en gewicht ai > 0. Een knapzak van capaciteit b moet

worden gevuld met een deelverzameling van deze voorwerpen zodanig dat de totale waarde van

de voorwerpen die je kiest wordt gemaximaliseerd onder de voorwaarde dat het totale gewicht

van deze voorwerpen niet meer is dan b. Zonder verlies van algemeenheid nemen we aan dat b
en alle ai en ci geheeltallig zijn. Verder nemen we aan dat ai � b voor alle i en dat b kleiner is
dan het gewicht van alle voorwerpen.

Er bestaat ook nog een variant waarin van ieder voorwerp i niet �e�en maar ui � 1 copie�en

beschikbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het `cutting stock' probleem. We gaan er bij

de beschrijving steeds van uit dat ui = 1 voor alle i = 1; : : : ; n; we geven steeds aan wat er

verandert voor algemene ui.

Het knapzak probleem (KS) kan als een ILP (Integer Linear Programming) probleem worden

geformuleerd met behulp van binaire variabelen (deze kunnen alleen de waarde 0 of 1 aannemen).

De beslissing die we moeten nemen is of we voorwerp i wel of niet meenemen. Om deze beslissing

te symboliseren voeren we voor ieder voorwerp i de binaire variabele xi in; de keuze xi = 1 geeft

aan dat voorwerp i wordt meegenomen en xi = 0 geeft aan dat voorwerp i wordt thuisgelaten.
De ILP-formulering wordt dan:

Maximaliseer
nX

i=1

cixi o.d.v.

nX

i=1

aixi � b;

xi 2 f0; 1g 8i = 1; : : : ; n:

Wanneer je maximaal ui copie�en van voorwerp i mee kunt nemen, dan gaat de laatste beperking

over in 0 � xi � ui en xi geheeltallig.

Het continue knapzak probleem

Wanneer we toestaan dat ook een gedeelte van een voorwerp kan worden meegenomen met een

evenredige beloning, dan krijgen we het continue knapzak probleem (CKS). Dit kan simpel wor-

den geformuleerd als een LP-probleem met begrensde variabelen; in dat geval gaat de beperking

xi 2 f0; 1g over in de beperking 0 � xi � 1 voor i = 1; : : : ; n. Voor het geval met ui 6= 1 krijg

je dan de beperkingen 0 � xi � ui voor i = 1; : : : ; n. Uiteraard is de optimale oplossing van

het continue knapzak probleem uitsluitend een oplossing van het knapzak probleem indien deze

oplossing per ongeluk geheeltallig is. Normaal gesproken is de uitkomstwaarde van het continue

knapzak probleem groter dan de uitkomstwaarde van het knapzak probleem.

Het continue knapzak probleem is een LP-probleem met slechts �e�en niet-triviale beperking

en derhalve simpel op te lossen; dit kan zelfs gebeuren zonder de simplex methode toe te passen.

Hernummer de voorwerpen in volgorde van niet-toenemende ci=ai waarde; na hernummering
geldt
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c2
a2
� : : : �

cn
an

:
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Voor beide gevallen (dus met ui = 1 en ui � 1 voor alle i = 1; : : : ; n) van het continue knapzak

probleem geldt dat het volgende algoritme Greedy een optimale oplossing vindt. Dit algoritme

is als volgt gede�nieerd:

Greedy

Stap 0. Hernummer de variabelen zodanig dat

c1
a1
�

c2
a2
� : : : �

cn
an

:

Stap 1. Alle variabelen xi (i = 1; : : : ; n) krijgen de waarde 0; de resterende capaciteit �b is gelijk
aan b; j  1.

Stap 2. Als ujaj � �b, dan xj  uj; anders, xj  �b=aj . Maak �b �b� ajxj ; j  j + 1.

Stap 3. Als �b > 0, dan ga naar Stap 2.

Theorem 1 Algoritme greedy vindt een optimale oplossing voor beide varianten van het con-

tinue knapzak probleem.

Bewijs. Een geschikte gelegenheid voor zelfwerkzaamheid bij het werkcollege.

Een branch-and-bound algoritme voor het knapzak probleem

We gaan er weer van uit dat ui = 1 voor alle i = 1; : : : ; n. Een typisch kenmerk van een

branch-and-bound algoritme is dat de verzameling S van mogelijke oplossingen wordt gesplitst

in deelverzamelingen S1; : : : ; SK , die worden beschreven door extra voorwaarden aan de oplos-

singsverzameling op te leggen. Je kunt bijvoorbeeld S splitsen in S1 en S2 door bij S1 te eisen
dat x1 = 1 (dan beschouw je alleen oplossingen waarin voorwerp 1 wordt meegenomen) en bij S2
dat x1 = 0 (dan beschouw je alleen oplossingen waarin voorwerp 1 niet wordt meegenomen). Het

splitsen van de oplossingsverzameling wordt `branchen' genoemd. Uiteraard moet je ervoor zor-

gen dat de vereniging van de oplossingsverzamelingen S1; : : : ; Sk gelijk is aan S. Het zou verder

mooi zijn dat de oplossingsverzamelingen ook nog disjunct zijn, maar dat hoeft niet. Probeer

er voor te zorgen dat de eis die je gebruikt om een branching aan te geven ook gemakkelijk in

het probleem verwerkt kan worden.

Het tweede cruciale onderdeel van branch-and-bound is het bepalen van onder- en boven-

grenzen. Bij een maximaliseringsprobleem, zoals hier, wil je graag een bovengrens aan kunnen

geven op de waarde van de oplossingen die zich in die oplossingsverzameling bevinden. Wanneer

deze bovengrens niet groter is dan een gegeven ondergrens �z (bijvoorbeeld de waarde van een
reeds gevonden toegelaten oplossing), dan weet je dat geen van de oplossingen in die oploss-

ingsverzameling beter zal zijn dan de reeds gevonden oplossing; de oplossingsverzameling is dan

dus niet interessant en hoeft niet verder onderzocht te worden.

Verder is het ook nuttig om dominantie relaties af te leiden; een dominantie relatie zegt

dat wanneer een oplossing niet aan een bepaalde vorm voldoet, dan wordt deze gedomineerd

door een andere oplossing; dan kun je je aandacht beperken tot oplossingen die wel aan die

bepaalde vorm voldoen. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden bij lineaire programmering:

alleen extreme punten zijn van belang. Een dominantie relatie voor het knapzak probleem staat

bij in de opgavenserie 10.

2



Wanneer we het bovenstaande uitwerken voor het knapzak probleem, dan zouden we het

onderstaande kunnen vinden. Los eerst de LP-relaxatie op. Wanneer de uitkomst geheeltallig

is, dan heb je een optimale oplossing gevonden. Wanneer dat niet het geval is, dan kun je

een toegelaten oplossing vinden door de fractionele waarde (stel dit is xk) naar beneden af te

ronden; hieruit volgt dan een eerste ondergrens �z. Er zijn twee logische branching regels. Bij

de eerste ga je branchen op de fractionele xk waarde: de ene deelverzamelingen krijgt de extra

eis xk = 0 en de andere krijgt de extra eis xk = 1. De eis xk = 0 impliceert dat je voorwerp
k niet meeneemt, dus die kun je uit je instantie verwijderen. De eis xk = 1 impliceert dat je

voorwerp k wel meeneemt, dus je kunt b verlagen met ak, bij de doelstellingsfunctiewaarde de

waarde ck optellen, waarna je voorwerp k kun uit de instantie verwijdert. Deze branching regel

kun je ook mooi generaliseren voor het geval dat je voorwerp k vaker dan �e�en keer mee mag

nemen (uk > 1): dan eis je voor de eerste deelverzameling dat xk � bx̂kc en voor de tweede

deelverzameling dat xk � dx̂ke, waarbij x̂k de huidige waarde is. De tweede branching regel is

speciaal voor het geval uj = 1 voor alle j = 1; : : : ; n. Je begint hier te branchen op x1, dan
x2, enz., waarbij je ervan uitgaat dat de voorwerpen zijn gehernummerd. Het idee hierachter is

dat je in een optimale oplossing vermoedelijk wel de meest pro�jtelijke items (dat zijn degenen

met de hoogste ci=ai ratio) mee zult nemen en dat je oplossingen zonder die items snel kunt

verwerpen als zijnde onrendabel; wanneer je zeker weet dat je de eerste items meeneemt, dan
houd je een veel kleiner probleem over.

Welke branching regel het beste werkt voor een gegeven probleem is een kwestie van proberen;

je kunt uiteraard pech hebben voor de gegeven instantie. In dit geval werkt over het algemeen

de tweede branching regel het beste, maar die kun je minder mooi generaliseren voor het geval

je een voorwerp vaker dan �e�en keer mee mag nemen.

De gewenste bovengrens op de waarde van de oplossing in een gegeven oplossingsverzameling

of knoop kun je bepalen als de waarde van de voorwerpen die je zeker mee gaat nemen (vanwege

de beperkingen die zijn gebruikt om die knoop te beschrijven) en de waarde van de oplossing

van de LP-relaxatie voor het resterende probleem. Uit die LP-relaxatie volgt ook weer een

ondergrens; wanneer de waarde daarvan hoger is dan de waarde van de beste huidige oplossing,

dan pas je �z aan.
Wanneer je nog niet alle knopen hebt afgekapt, dan kies je steeds de knoop met de hoogste

bovengrens, en je brancht vanuit die knoop. In een plaatje kun je dit weergeven door uit die

knoop de twee takken te tekenen die naar de twee kinderen van die knoop leiden; de gebruikte

branching-eis zet je langs die tak. De informatie die je in de knoop opslaat bestaat uit de huidige

optimale oplossing van de LP-relaxatie en de waarden LB en UB horend bij die knoop. Wanneer

een knoop geen toegelaten oplossingen bevat, dan plaats je `infeasible' in die knoop.

Hieronder staat een uitgewerkt voorbeeld. Hierin is ZF gebruikt in plaats van �z. Er is

gebruik gemaakt van de tweede branching regel.

Voorbeeld: 4 voorwerpen; b = 20

voorwerp i 1 2 3 4

ci 12 11 8 6
ai 8 8 6 5
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ZF

26

23

1, 1, 2/3, 0

continuous solution

LB UB

23 28 1/3

x   = 1x   = 0

x   = 0 x   = 1

x   = 1x   = 0

2 2

infeasible

x   = 1x   = 0

0, 1, 1, 1

25 25

1, 1, 1, 0

1 1

28 1/223

1, 1, 2/3, 0

1, 0, 1, 1

2626

1, 1, 2/3, 0

23 28 1/3

25

3 3

4 4

1, 1, 0, 4/5

23 27 4/5

1, 1, 0, 0

23 23

1, 1, 0, 1

infeasible
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