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Geheeltallige LPs

Geheeltallige variabelen zijn nodig in veel toepassingen.
Voor de uitkomst van een LP geldt xB = B−1b; deze kan
rationaal (breuk) zijn.
De extra eis van geheeltalligheid maakt het probleem vaak
veel lastiger (ILP is NP-lastig in de sterke zin).
Eerste stap: relaxeer de geheeltalligheidsvoorwaarden (dit is
de LP-relaxatie) en los die op.
Indien uitkomst geheeltallig, dan optimaal. Zo niet, dan kun
je soms gaan afronden (bijv. bij Cutting Stock).
Bedenk of je lang wilt wachten voor een optimale oplossing,
of dat een snelle benadering door middel van afronden ook
goed is.
Wanneer het om ‘ja/nee’ beslissingen gaat (die je kunt
modelleren met xj ∈ {0, 1}), dan wordt afronden lastig.



Totale Unimodulariteit

Ga uit van het probleem min cx s.t. Ax = b; xj ≥ 0;
neem aan dat A en b geheeltallig zijn.
Indien B−1 geheeltallig is, dan is xB = B−1b ook geheeltallig:
Klaar.
Lineaire algebra: Indien B geheeltallig en de determinant van
B is ±1, dan geldt dat B−1 geheeltallig is.
In sommige gevallen kun je garanderen dat |B| = ±1, bijv.
wanneer de matrix A Totaal UniModulair (TUM) is. Een
matrix A is TUM indien iedere vierkante deelmatrix een
determinant heeft die 0 of ±1 is.
Stelling. Een matrix met elementen 0,±1 met in iedere
kolom maximaal één +1 en maximaal één −1 is TUM.
Stelling. De matrix A is TUM d.e.s.d. als de matrices AT,
−A, (A A) en (A I) TUM zijn.



Voorbeeld: het toewijzingsprobleem

Er zijn n medewerkers die n taken moeten verrichten.
Iedere medewerker moet precies één taak uitvoeren.
Voor iedere medewerker i (i = 1, . . . , n) is bekend hoe lang hij
doet over het uitvoeren van taak j (j = 1, . . . , n); noem dit
pi ,j .
Probleem: vind een geldige toewijzing van medewerkers aan
taken zodanig dat de totale werktijd minimaal is en iedere
medewerker maximaal P tijdseenheden werkt.
Claim: de bijbehorende matrix is TUM, en je kunt het ILP
dus oplossen door de LP-relaxatie op te lossen.



Valid inequalities (snede)

Stel dat je een probleem hebt gemodelleerd als een ILP, en
dat je de LP-relaxatie hebt opgelost.
Helaas, de optimale oplossing, noem deze x∗, is niet
geheeltallig.
Een valid inequality is een beperking waar x∗ niet aan voldoet,
maar iedere geheeltallige oplossing wel.
Voorbeeld: maximale koppeling in een willekeurige graaf:
Gegeven een graaf G = (V , E ) (V is verzameling punten; E is
verzameling kanten), bepaal een deelverzameling E ′ van E
van maximale cardinaliteit, zodanig dat ieder punt v ∈ V aan
hoogstens één kant e ∈ E vast zit.
Op basis van kennis van de structuur van de oplossing kun je
nu valid inequalities toevoegen.



Afleiding Gomory’s snede (1)

Gomory heeft een algemene methode gevonden om zo’n valid
inequality te vinden.
Stel dat je de LP-relaxatie hebt opgelost; het bijbehorende
eindtableau is bekend.
Aangezien de optimale oplossing x∗ niet geheeltallig is, geldt
dat br fractioneel is, voor zekere r .
De bijbehorende r ’de vergelijking luidt:

xBr +
∑
j∈R

yrjxj = br

Definieer frj = yrj − byrjc en fr = b̄r − bb̄rc; hieruit volgt dat
0 ≤ frj < 1 en 0 < fr < 1 aangezien b̄r fractioneel is.
Je kunt nu de r ’de vergelijking herschrijven tot

xBr +
∑
j∈R
byrjcxj − bb̄rc = fr −

∑
j∈R

frjxj .



Afleiding Gomory’s snede (2)

xBr +
∑
j∈R
byrjcxj − bb̄rc = fr −

∑
j∈R

frjxj .

Aangezien frj ≥ 0 en xj ≥ 0, geldt fr −
∑

j∈R frjxj ≤ fr < 1.
Voor iedere geheeltallige oplossing geldt dat de linkerkant
geheeltallig is, dus de rechterkant is dat ook, en dus ≤ 0.
Iedere geheeltallige oplossing voldoet aan fr −

∑
j∈R frjxj ≤ 0,

maar x∗ voldoet hier niet aan.
Valid inequality: ∑

j∈R
frjxj ≥ fr .



Branch-and-bound (1)

Branch-and-bound bestaat uit twee delen:
branching (vertakken): opsplitsen van de
oplossingsverzameling in twee of meer disjuncte
deelverzamelingen (knopen genaamd);
bounding: checken of een bepaalde knoop het (unieke)
optimum kan bevatten; zo niet, dan hoef je die knoop niet
meer te onderzoeken (sluiten, wegstrepen).

Branching gebeurt door extra voorwaarden aan de oplossingen
op te leggen; wanneer je zo’n knoop verder opsplitst, dan
blijven deze extra voorwaarden gelden.
Bounding gebeurt door een onder- (in geval van
minimaliseren) of een bovengrens (in geval van
maximaliseren) uit te rekenen voor de waarde van de optimale
oplossing in een knoop.



Branch-and-bound (2)

De onder- of bovengrens die nodig is voor het bounding deel
kun je bepalen door een relaxatie van het eigenlijke probleem
op te lossen (bijv. door voorwaarden te schrappen). Je moet
een afweging maken tussen kwaliteit van de grens en de tijd
die nodig is om hem te berekenen.
Stel dat je een maximaliseringprobleem op wilt lossen. Bepaal
eerst een (hopelijk) goede oplossing: dit levert een ondergrens
LB op het maximum op (het maximum heeft een waarde
≥ LB).
Bekijk een bepaalde knoop. Bereken een bovengrens UB op
de waarde van de optimale oplossing in deze knoop door een
relaxatie op te lossen van het oorspronkelijke probleem samen
met alle beperkingen die deze knoop beschrijven.



Branch-and-bound (3)

Er zijn drie redenen waarom je een knoop niet verder hoeft te
onderzoeken:

1 De beste oplossing in de knoop is gevonden (bijv. wanneer de
optimale oplossing van de LP-relaxatie geheeltallig is).

2 Er is geen toegelaten oplossing in de knoop (er kan niet
worden voldaan aan de extra voorwaarden die je hebt opgelegd
bij de beschrijving van de knoop).

3 Er geldt UB ≤ LB: de knoop kan dan geen betere oplossing
bevatten dan je al hebt gevonden.

Bij een minimaliseringsprobleem is het precies omgekeerd.
Probeer ook dominantie regels af te leiden: een oplossing die
niet aan zo’n dominantie regel voldoet kan niet beter zijn dan
de beste oplossing die wel aan die dominantie regel voldoet.
De volgorde waarin je de knopen doorzoekt maakt verschil uit.
Veel gebruikt: best-bound first (deze knoop moet je sowieso
doorzoeken), depth-first (vooral wanneer je nog geen goede
oplossing hebt gevonden), iets anders.



Voorbeeld: knapzak (1)

n voorwerpen; voorwerp j heeft gewicht aj en waarde cj
(j = 1, . . . , n).
1 knapzak met volume B.
Gezocht: een optimale vulling van de knapzak (dus met
maximale opbrengst en gewicht ≤ B).
ILP-formulering?



Voorbeeld: knapzak (2)

ILP-formulering:
max

∑n
j=1 cjxj

o.d.v∑n
j=1 ajxj ≤ B

xj ∈ {0, 1} ∀j

Relaxeer de beperking dat xj binair moet zijn; dit levert de
LP-relaxatie op, met 0 ≤ xj ≤ 1 voor alle j = 1, . . . , n.
Oplossing?
Branching regel?
Dominantie regel?



Voorbeeld: knapzak (3)

Hernummer de voorwerpen in volgorde van cj/aj :
c1
a1
≥ . . . ≥ cn

an
.

De optimale oplossing van de LP-relaxatie wordt dan
gevonden door de items in volgorde van index (kleinste eerst)
in de knapzak te stoppen, net zolang tot deze vol is.
Branching regel: Voeg de eis toe dat xj = 0 in de ene tak en
xj = 1 in de andere tak. De LP-relaxatie blijft dan
gemakkelijk oplosbaar.
Keuze van j : vaak wordt het item gekozen dat gedeeltelijk in
de knapzak wordt gestopt, maar het item met laagste index is
beter.
Hoewel het vaak goed is om een gebalanceerde boom te
hebben, vind je dan een zeer ongebalanceerde boom waarbij je
de tak met xj = 0 snel afsnijdt (als het goed gaat).



Voorbeeld: knapzak (4)

Los de volgende instantie van het knapzakprobleem op met
behulp van branch and bound. Er zijn n = 6 items en de
capaciteit van de knapzak is B = 11.

j 1 2 3 4 5 6
cj 8 4 5 7 3 1
aj 5 3 4 6 3 1

De items staan al gesorteerd op cj/aj .



Branch-and-bound voor algemene ILPs (1)

Neem even aan dat je een minimaliseringsprobleem hebt.
Gebruik de LP-relaxatie om een ondergrens te vinden.
Je kunt proberen om de ondergrens te versterken door valid
inequalities toe te voegen. Dit kost tijd, en je moet het alleen
doen indien er een redelijke kans is om de knoop te kunnen
sluiten dank zij de valid inequalities.
Probeer de branch-and-bound boom gebalanceerd te houden:
branch alleen op xij = 0 versus xij = 1 als je één van beide
takken snel weg kunt snijden (variable fixing).



Branch-and-bound voor algemene ILPs (1)

Nuttige stelling voor variable fixing:
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 doelstellingsfunctiewaarde
heeft die minstens z0 −∆(zk − ck) bedraagt.
Stel dat je een beperking hebt van de vorm

2n∑
j=1

xj = 1

Je kunt nu een gebalanceerde boom krijgen door te branchen
met n∑

j=1
xj = 1 versus

n∑
j=1

xj = 0


