
Samenvatting College 15: Geheeltallige LP

Problemen

Totale UniModulariteit

Ga uit van het ILP-probleem (de ‘I’ staat voor Integer)

min cx s.t. Ax = b; x ≥ 0; x geheeltallig.

We nemen aan dat we dit probleem optimaal op moeten lossen. We beginnen eerst eens
met de geheeltalligheidsvoorwaarden te relaxeren; dit levert de zogenaamde LP-relaxatie
op. Het resulterende probleem min cx s.t. Ax = b; x ≥ 0 lossen we op met de simplex
methode. Wanneer we nu geluk hebben, dan is de optimale oplossing geheeltallig en
hebben we onmiddellijk het ILP probleem opgelost.

In sommige gevallen kun je garanderen dat de oplossing van het LP geheeltallig is.
Zoals bekend geldt voor de optimale oplossing dat xB = B−1b en xN = 0. Wanneer b
geheeltallig is, dan weet je dat xB geheeltallig is indien B−1 geheeltallig is. Indien B ook
geheeltallig is, dan volgt uit de lineaire algebra dat B−1 geheeltallig is indien |B| gelijk is
aan 1 of −1, waarbij |B| de determinant is van de matrix B. Indien de matrix A Totaal
UniModulair (TUM) is, dan kun je garanderen dat B−1 geheeltallig is. Een matrix A
wordt totaal unimodulair genoemd als de determinant van iedere vierkante deelmatrix
van A gelijk is 0,±1. Dit impliceert uiteraard dat alle coëfficiënten van A dan gelijk
moeten zijn aan 0,±1. Hieronder staat een aantal stellingen die aangeven onder welke
voorwaarden geldt dat A TUM is.

Theorem 1 Een matrix met elementen 0,±1 met in iedere kolom maximaal één +1 en
maximaal één −1 is TUM.

Deze stelling kan worden veralgemeniseerd tot de volgende stelling:

Theorem 2 Een matrix met elementen 0,±1 is TUM indien hoogstens twee elementen
per kolom ongelijk zijn aan 0 en wanneer de rijen van A in twee verzamelingen I1 en I2

kunnen worden gepartitioneerd zodanig dat geldt:

1. Als een kolom twee keer +1 of twee keer −1 bevat, dan moeten de rijen in verschil-
lende verzamelingen zitten.

2. Als een kolom één +1 en één −1 bevat, dan moeten de betreffende rijen in dezelfde
verzameling zitten.

Ook deze stelling kan verder worden veralgemeniseerd tot de volgende volledige karak-
terisering van een totaal unimodulaire matrix:

Theorem 3 Een matrix met elementen 0,±1 is TUM dan en slechts dan als iedere verza-
meling rijen van A in twee delen kan worden gesplitst zodanig dat de som van de rijen in
het ene deel minus de som van de rijen in het andere deel een vector vormt met elementen
uit {0,±1}.

Nog een nuttige stelling
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Theorem 4 Een matrix A is TUM dan en slechts dan als de matrices AT , −A, (A A)
en (A I) TUM zijn.

Je kunt de eerste stelling in de volgende situaties toepassen. Neem bijv. het toewij-
zingsprobleem (assignment problem; zie Algoritmiek): je moet mensen aan objecten toewi-
jzen (of omgekeerd). Wanneer je een binaire variabele xij invoert die de waarde 1 krijgt
als je persoon i aan object j toewijst en 0 anders, dan moet je beperkingen

n∑
j=1

xij = 1 voor alle i=1, . . . , m

m∑
i=1

xij = 1 voor alle j=1, . . . , n

opnemen (aannemende dat je iedereen precies één keer wilt toewijzen, maar dat mag ook
≥ 8 zijn om maar iets te noemen). Wanneer je de tweede serie met beperkingen met −1
vermenigvuldigt, dan zie je dat iedere xij precies één keer voorkomt met een +1 en één
keer met een −1, dus alle kolommen van A voldoen aan de eerste stelling, en derhalve
is A TUM. Op een soortgelijke manier kun je bewijzen dat je een stroomprobleem (Max
Flow, zie Algoritmiek) als ILP kunt formuleren, waarbij A TUM is.

Fractionele uitkomst

Wanneer de uitkomst van de LP-relaxatie niet-geheeltallig is, dan kun je sneden (valid
inequalities) toevoegen, zoals de Gomory cut (zie College 14). Ook kun je, op grond
van je kennis van het probleem, ongelijkheden afleiden waar alle geheeltallige punten aan
voldoen, maar het huidige optimum niet (zie voorbeeld college). Een goede solver, zoals
CPlex, doet dat automatisch en met veel succes. Wanneer je ook na toevoeging van deze
extra beperkingen nog geen geheeltallige oplossing hebt gevonden, en je wilt het optimaal
oplossen, dan ga je door met ‘Branch-and-bound’.

Branch-and-bound

Bij branch-and-bound splits je de oplossingruimte S van het oorspronkelijke probleem
op in deelverzamelingen S1, . . . , SK , die worden beschreven door extra voorwaarden aan
de oplossingsverzameling op te leggen (zie ook de uitwerking van branch-and-bound voor
Knapzak). De gebruikelijke terminologie is dat een oplossingsverzameling een ‘knoop’
wordt genoemd en dat je een opsplitsing van die knoop tekent door uit die knoop ‘takken’
te laten lopen naar de deelknopen; zo krijg je een mooie ‘boom’. Dit proces van opsplitsen
wordt ‘branching’ genoemd, en dit wordt gestuurd door de zogenaamde branchingstrate-
gie. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, bijv. in geval van een binaire variabele
xj voeg je de voorwaarde xj = 0 toe in de ene tak (die leidt naar een knoop die corre-
spondeert met deelverzameling S1) en xj = 1 in de andere tak (die leidt naar de knoop
corresponderend met deelverzameling S2). Vaak (niet altijd) is het verstandig om ervoor
te zorgen dat de boom die je krijgt door te branchen redelijk gebalanceerd is. Vervolgens
los je de LP-relaxatie dan weer op per knoop, eventueel met toevoeging van extra sneden
enz. De hoop is natuurlijk dat je niet veel opsplitsingen van S hoeft te maken voordat je
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het probleem optimaal hebt opgelost; hierbij gaat het erom dat je een knoop snel ‘af kunt
kappen’; dit gebeurt wanneer je het optimum voor de corresponderende deelverzameling
hebt bepaald, of wanneer je hebt besloten dat deze deelverzameling niet interessant is.
Redenen om een knoop af te kappen zijn:

• De oplossing van de LP-relaxatie in de knoop is geheeltallig. Dit impliceert dat je de
beste oplossing van het ILP-probleem binnen de ingeperkte oplossingsruimte hebt
gevonden.

• Het toegelaten gebied is leeg, doordat de voorwaarden die je bij het branchen hebt
opgelegd een toegelaten oplossing uitsluiten (het kan natuurlijk zijn dat het toege-
laten gebied van het ILP van begin af aan leeg was, maar dat merk je nu pas voor
deze knoop).

• De waarde van de LP-relaxatie is ≥ aan de waarde van een bekende oplossing (zie
onder).

Ter verduidelijking van het laatste geval: je weet dat in geval van minimaliseren de waarde
van de LP-relaxatie nooit groter is dan de waarde van het ILP (alle toegelaten oplossingen
van het ILP probleem zijn ook toegelaten oplossingen van de LP-relaxatie, maar andersom
geldt het niet). Daarom weet je ook zeker dat de optimale oplossing van het ILP in die
knoop (dus voor dat deel van de oplossingsruimte) ≥ uitkomstwaarde LP-relaxatie in die
knoop ≥ waarde van een bekende, toegelaten oplossing van het ILP-probleem. Dus iedere
toegelaten oplossing in die knoop wordt gedomineerd door deze reeds gevonden oplossing,
en daarom kun je dit deel van de oplossingsruimte rustig laten schieten zonder dat je
het optimum van het ILP-probleem mist. Dit principe wordt het ‘bounding’ gedeelte
genoemd. Bij een minimaliseringsprobleem bepaal je voor iedere knoop een ondergrens
die bij voorkeur zo sterk mogelijk is, aangezien je dan eerder de knoop kunt afkappen (en
bij maximaliseren bepaal je een bovengrens).

Naast de branching strategie moet je natuurlijk nog bepalen in welke volgorde je de
knopen doorzoekt. Mogelijkheden zijn: breadth-first, depth-first en best-bound (en wat
je verder allemaal wenst te verzinnen). Best-bound is vrij gebruikelijk (hopend snel in
het deel van de oplossingsruimte te arriveren waarin het optimum zit), maar de andere
twee komen ook voor. Wanneer je vaak ongeveer hetzelfde probleem moet oplossen, dan
kun je met experimenteren de beste instellingen vinden. Wanneer je maar een keer het
probleem op moet lossen, dan is het een groot voordeel wanneer je ervaring met dit soort
problemen hebt en kennis van zaken van het huidige probleem.

Verdere acties

Zoals uit het bovenstaande wel blijkt is het verstandig om een goede bovengrens (een
goede toegelaten oplossing) te kennen. Een initiële bovengrens kun je vaak vinden met
local search. Vaak kun je ook, door slim af te ronden in een knoop, een bovengrens
bepalen.

Probeer dominantierelaties af te leiden (zie het werkcollege voor een voorbeeld van
een dominantierelatie voor het knapzak probleem). Een dominantierelatie geeft aan dat
iedere oplossing die niet aan de voorwaarde voldoet wordt gedomineerd (zoals bij LP
iedere oplossing die niet in een hoekpunt ligt wordt gedomineerd).
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Probeer variabelen te ‘fixen’ (of perk de verzameling waarden die ze aan mogen nemen
in). In geval van ILP kan dit met behulp van de gereduceerde kosten van de LP-relaxatie.
Hierbij is de volgende stelling nuttig:

Theorem 5 Stel x∗ is een optimale oplossing van de LP-relaxatie met waarde z0, waarbij
xk een niet-basisvariabele is. Nu geldt dat iedere oplossing met xk = ∆ een doelstellings-
functiewaarde heeft die minstens z0 −∆(zk − ck) bedraagt.

Het bewijs hiervan mag u zelf verzinnen (zie ook het tentamen dat u woensdag op het
werkcollege kunt maken). Wanneer bijv. geldt dat er een toegelaten oplossing bekend is
met waarde z en er geldt z0 < z ≤ z0 − (zk − ck), dan weet je dat voor iedere oplossing
die beter is dan de huidige beste oplossing moet gelden ∆ < 1, dus xk = 0.
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