
Zadanie domowe z algorytmiki, 20 kwiecie« 2009

Orientacj¡ grafu nieskierowanego G = (V,E) nazywamy dowolny graf skierowany G′, który
mo»emy otrzyma¢ z G zast¦puj¡c ka»d¡ z jego kraw¦dzi uv kraw¦dzi¡ skierowan¡ (u, v) lub
(v, u).

Rozwa»my nast¦puj¡cy problem. Dany jest graf nieskierowany G = (V,E). Dla ka»dego

wierzchoªka v ∈ V okre±lone s¡ dwie liczby caªkowite: we(v) i wy(v). Nale»y znale¹¢

najwi¦kszy (pod wzgl¦dem liczby kraw¦dzi) podgraf H grafu G i jego orientacj¦ H ′ tak¡,
»eby dla ka»dego wierzchoªka v w H ′ byªo co najwy»ej we(v) kraw¦dzi wchodz¡cych i co

najwy»ej wy(v) kraw¦dzi wychodz¡cych.
Rozwa»my nast¦puj¡cy algorytm �naiwny� dla powy»szego problemu. Zacznij od pustego

grafu H ′ = (V, ∅). Dopóki istnieje kraw¦d¹ uv ∈ E(G) taka, »e (u, v), (v, u) 6∈ E(H ′), w H ′

jest mniej ni» wy(u) kraw¦dzi wychodz¡cych z u i mniej ni» we(v) kraw¦dzi wchodz¡cych

do v, dodaj (u, v) do H ′.

a) (3 pkt.) Udowodnij, »e algorytm naiwny jest 1/3-aproksymacyjny.

b) (2 pkt.) Poka» trudny przykªad dla algorytmu naiwnego, czyli taki egzemplarz prob-

lemu, dla którego iloraz rozmiaru podgrafu zwracanego przez algorytm i rozwi¡zania

optymalnego jest mo»liwie maªy.

c) (2 pkt.) Napisz program liniowy caªkowitoliczbowy, który modeluje problem optymal-

izacyjny opisany w zadaniu.

d) (5 pkt.) Podaj algorytm 1/2-aproksymacyjny dla tego problemu. (Wskazówka: zaokr¡glanie

rozwi¡zania optymalnego programu liniowego.)

Rozwi¡zania na nast¦pnej stronie!



1 Algorytm naiwny jest 1/3-aproksymacyjny

Niech OPT oznacza zbiór kraw¦dzi (odpowiednio skierowanych) dowolnego rozwi¡zania op-

tymalnego naszego problemu, natomiast A0 zbiór kraw¦dzi dowolnego rozwi¡zania, które

mo»e zosta¢ wygenerowane przez algorytm naiwny. Poka»emy, »e |A0| ≥ |OPT|/3.
Zbiór kraw¦dzi A pewnej orientacji grafu G zgodnej z ograniczeniami we i wy nazwiemy

OPT-maksymalnym je±li dla dowolnej kraw¦dzi e ∈ OPT\A, zbiór A∪{e} nie jest rozwi¡zaniem
dopuszczalnym. Zauwa»my, »e A0 jest OPT-maksymalny.

Rozwa»my nast¦puj¡cy proces. Niech pocz¡tkowo A = A0. Je±li istnieje (u, v) ∈ A \
OPT, usuwamy (u, v) z A. Nast¦pnie, je±li (v, u) ∈ OPT, dodajemy (v, u) do A o ile

speªnione pozostan¡ ograniczenia we i wy. Podobnie, je±li istnieje (u, x) ∈ OPT \ A, t.».

A ∪ {(u, x)} jest dalej zgodna z ograniczeniami we i wy, dodajemy (u, x) do A. Wreszcie,

je±li istnieje (y, v) ∈ OPT \ A, t.». A ∪ {(y, v)} jest dalej zgodna z ograniczeniami we i

wy, dodajemy (y, v) do A. Zauwa»my, »e w ten sposób dodali±my do A nie wi¦cej ni» 3

kraw¦dzie oraz zbiór A ponownie jest OPT-maksymalny. Kontunuujemy ten proces dopóki

A \OPT = ∅. Niech A∗ oznacza zbiór A na ko«cu procesu.

Widzimy, »e A∗ ⊆ OPT. Ale poniewa» A∗ jest OPT-maksymalny, A∗ = OPT. Poniewa»
w ka»dym kroku nasz proces usuwa 1 kraw¦d¹ z A \ OPT i dodaje do A co najwy»ej 3

kraw¦dzie z OPT, wi¦c |A∗| ≤ 3|A0|. Razem dostajemy |A0| ≥ |OPT |/3.

2 Algorytm 1/2-aproksymacyjny

2.1 Rozwi¡zanie przez zaokr¡glanie rozwi¡zania PL

Rozwa»my nast¦puj¡cy program liniowy, b¦d¡cy relaksacj¡ naszego problemu:

maksymalizuj
∑

uv∈E(xu,v + xv,u)
dla dowolnego uv ∈ E xu,v + xv,u ≤ 1
dla dowolnego v ∈ V

∑
vw∈E xv,w ≤ wy(v)

dla dowolnego v ∈ V
∑

vw∈E xw,v ≤ we(v)
dla dowolnego uv ∈ E xu,v ≥ 0, xv,u ≥ 0

Rozwa»my nast¦puj¡cy algorytm. Zaczynamy od znalezienia w czasie wielomianowym

rozwi¡zania optymalnego x∗ powy»szego programu liniowego. Dopóki istnieje zmienna xu,v

o warto±ci niecaªkowitej, wykonujemy co nast¦puje. Bez straty ogólno±ci zaªó»my xu,v ≥
xv,u. Kªadziemy xu,v = 1 oraz xv,u = 0. Zauwa»my, »e skoro wy(v) jest caªkowite, wi¦c

je±li teraz
∑

vw∈E xv,w > wy(v), to istniej¡ niecaªkowite zmienne postaci xv,w o sumie co

najmniej
∑

vw∈E xv,w − wy(v). Obni»amy warto±ci kolejnych takich zmiennych ª¡cznie o∑
vw∈E xv,w − wy(v). Podobnie post¦pujemy, je±li

∑
vw∈E xw,v > we(v). W rezultacie

otrzymujemy nowe rozwi¡zanie dopuszczalne, w którym w stosunku do poprzedniego liczba

zmiennych o warto±ci 1 wzrosªa o jeden. Kontynuujemy ten algorytm dopóki istniej¡ zmienne

o warto±ciach niecaªkowitych. Zwracamy oczywi±cie zbiór A = {(u, v) : xu,v = 1}.
Niech OPT b¦dzie liczb¡ kraw¦dzi dowolnego rozwi¡zania optymalnego. Poka»emy teraz,

»e |A| ≥ OPT/2. Dla rozwi¡zania optymalnego programu liniowego od którego zaczyna

algorytm, oznaczmy warto±¢ funkcji celu OPTf =
∑

uv∈E(xu,v + xv,u). Rozwa»my teraz

dowoln¡ iteracj¦ algorytmu i niech xu,v b¦dzie zmienn¡ wybran¡ przez algorytm. Podczas

wykonania iteracji, warto±¢ funkcji celu maleje o co najwy»ej xu,v + xv,u− 1 + 2(1− xu,v) =
1 + xv,u − xu,v ≤ 1. Niech k b¦dzie liczb¡ wykonanych iteracji. Wówczas |A| ≥ OPTf − k
oraz k ≤ |A|, co daje |A| ≥ OPTf/2. To ko«czy dowód, poniewa» OPTf ≥ OPT.



2.2 Rozwi¡zanie przez relaksacj¦ do bi-orientacji

Bi-orientacj¡ grafu nieskierowanego G nazywamy dowolny graf skierowany G′, który mo»emy

otrzyma¢ z G zast¦puj¡c ka»d¡ z jego kraw¦dzi uv kraw¦dzi¡ skierowan¡ (u, v), kraw¦dzi¡
skierowan¡ (v, u), lub par¡ kraw¦dzi skierowanych (u, v), (v, u).

Rozwa»my mody�kacj¦ naszego problemu, w której zamiast orientacji wystarczy znale¹¢

bi-orientacj¦, tzn. nale»y znale¹¢ bi-orientacj¦ H ′ pewnego podgrafu grafu G tak¡, »eby dla

ka»dego wierzchoªka v w H ′ byªo co najwy»ej we(v) kraw¦dzi wchodz¡cych i co najwy»ej

wy(v) kraw¦dzi wychodz¡cych, oraz »eby liczba kraw¦dzi w H ′ byªa jak najwi¦ksza. Za-

uwa»my, »e jest to relaksacja oryginalnego problemu, tzn. ka»de rozwi¡zanie dopuszczalne

oryginalnego problemu jest tak»e rozwi¡zaniem dopuszczalnym nowego problemu.

Najpierw poka»emy, »e taka relaksacja jest problemem wielomianowym. Mianowicie,

redukuje si¦ on do problemu maksymalnego przepªywu w sieci. Na podstawie grafu G
budujemy sie¢ N o zbiorze wierzchoªków skªadaj¡cym si¦ ze »ródªa s, uj±cia t oraz pary

wierzchoªków v1, v2 dla ka»dego wierzchoªka v grafu G. Sie¢ N dla ka»dego v ∈ G zawiera

kraw¦d¹ (s, v1) o przepustowo±ci wy(v) oraz (v2, t) o przepustowo±ci we(v). Ponadto, dla

ka»dej kraw¦dzi uv ∈ E(G), sie¢ N zawiera kraw¦dzie (u1, v2) i (v1, u2), obie o przepus-

towo±ci 1. Dowolny caªkowitoliczbowy przepªyw f w N odpowiada bi-orientacji podgrafu

G zgodnej z ograniczeniami we i wy oraz skªadaj¡cej si¦ z |f | kraw¦dzi, mianowicie tych

kraw¦dzi (u, v), »e f(u1, v2) = 1. Analogicznie, dowolna bi-orientacja o k kraw¦dziach

zgodna z ograniczeniami we i wy odpowiada pewnemu przepªywowi o warto±ci k. St¡d, na
podstawie maksymalnego przepªywu w N mo»na zbudowa¢ optymaln¡ bi-orientacj¦.

Teraz opiszemy algorytm 1/2-aproksymacyjny. Niech OPT b¦dzie liczb¡ kraw¦dzi dowol-

nego rozwi¡zania optymalnego. Algorytm znajduje optymaln¡ bi-orientacj¦ H ′, a nast¦pnie

dla ka»dej pary przeciwnie skierwanych kraw¦dzi (u, v), (v, u) ∈ E(H ′) usuwa jedn¡ z tych

kraw¦dzi. Niech A b¦dzie otrzyman¡ orientacj¡. Oczywi±cie |E(A)| ≥ |E(H ′)|/2. Ponadto,
|E(H ′)| ≥ OPT, gdy» problem optymalnej bi-orientacji jest relaksacj¡ problemu optymalnej

orientacji. St¡d |E(A)| ≥ OPT/2.


