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Έστω G ένα πλήρες µη κατευθυνόµενο γράφηµα, όπου τα κόστη σε κάθε πλευρά είναι
είτε 1 είτε 2. ∆ώστε έναν 4/3-προσεγγιστικό αλγόριθµο για το πρόβληµα TSP για αυτή
την ειδική κατηγορία γραφηµάτων.
Αρχικά παρατηρούµε ότι η λύση του TSP προβλήµατος αποτελεί ταυτόχρονα λύση του minimum 2matching προβλήµατος M1, οπότε η προσέγγιση του minimum 2-matching αποτελεί κάτω όριο στην
προσέγγιση του TSP. Στη συνέχεια θα δώσουµε έναν αλγόριθµο που θα κοστίζει το πολύ cost(M)+n/3
που είναι το πολύ τα 4/3 του κόστους του βέλτιστου TSP.
1. Βρες ένα min 2-matching Μ για το γράφηµα G.
2. Εντόπισε τους κύκλους C1,C2,…Ck που δηµιούργησε το Μ.
3. Από κάθε κύκλο Ci διάλεξε δύο διαδοχικούς κόµβους ui και ui’.
∆ιέγραψε την ακµή (ui,ui’) και πρόσθεσε την ακµή (ui’,ui+1) όπου η
ui+1 αντιστοιχεί στον κύκλο Ci+1. Επανέλαβε την διαδικασία για
i=1,…,k κυκλικά (δηλαδή τον k-οστό κύκλο ένωσε τον µε τον πρώτο).
4. ∆ώσε στην έξοδο τον τελικό κύκλο που έχει δηµιουργηθεί από την
συνένωση των κύκλων στο τρίτο βήµα.
Προφανώς µε τον αλγόριθµο αυτό έχουµε πετύχει να δηµιουργήσουµε έναν κύκλο. Στη συνέχεια
θέλουµε να δούµε πόσο θα είναι το κόστος που θα πετύχουµε µε αυτόν τον αλγόριθµο. Αρχικά
παρατηρούµε ότι εφόσον κάθε κόµβος στο Μ έχει βαθµό ακριβώς 2, θα πρέπει οπωσδήποτε να
δηµιουργούνται κύκλοι. Όπως αναφέρει και το δεύτερο βήµα του αλγορίθµου έστω ότι έχουν
δηµιουργηθεί k κύκλοι (ξένοι µεταξύ τους). Κάθε κύκλος έχει το ελάχιστο 3 κόµβους, οπότε και
παίρνουµε ένα άνω φράγµα για το k, k ≤ n

3

.

Στη συνέχεια το τρίτο βήµα του αλγορίθµου αναλαµβάνει απλώς να συνενώσει τους ανεξάρτητους
κύκλους επιλέγοντας σε κάθε κύκλο ένα σηµείο (την ακµή (ui,ui’)) που ο κύκλος «σπάει» και ενώνεται
µε έναν άλλο κύκλο. Είναι ουσιαστικά σαν να ανοίγουµε τους κύκλους µετατρέποντάς τους σε τόξα και
κατόπιν ενώνουµε τα τόξα σε έναν ενιαίο κύκλο. Για αυτή τη διαδικασία αφαιρούµε k ακµές και
προσθέτουµε k ακµές. Εφόσον η κάθε ακµή έχει βάρος στο {1,2}, αφαιρούµε το ελάχιστο k και
προσθέτουµε το µέγιστο 2k. Άρα τελικά στην χειρότερη περίπτωση το βήµα 3 προσθέτει βάρος k στο
TSP.
Αθροίζοντας το βάρος του πρώτου και του τρίτου βήµατος έχουµε ότι το κόστος του αλγορίθµου µας Α
είναι cost(A) ≤ cost(M)+k. Όµως όπως είδαµε ισχύει k ≤ n

3

, άρα cost(A) ≤ cost(M)+n/3. Όπως είπαµε

στην αρχή της απόδειξης cost(M) ≤ OPT. Επίσης εφόσον το ελάχιστο κόστος των ακµών είναι 1, κατά

n OPT
.
Άρα
≤
3
3
1
4
cos t ( A) ≤ cos t ( M ) + n ≤ OPT + OPT = OPT .
3
3
3

συνέπεια

OPT ≥ n ⇒

καταλήγουµε

στο

ζητούµενο:

1

Ο σκοπός του minimum 2-matching προβλήµατος είναι η εύρεση ενός υποσυνόλου των ακµών ενός
γραφήµατος µε την ιδιότητα κάθε κορυφή του γραφήµατος να αποτελεί την άκρη σε ακριβώς δύο ακµές του
matching, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το συνολικό κόστος των ακµών του matching. To minimum 2-matching
πρόβληµα µπορεί να λυθεί σε πολυωνυµικό χρόνο.
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∆είξτε ότι ο παρακάτω αλγόριθµος είναι ένας 2-προσεγγιστικός αλγόριθµος για το
πρόβληµα

MAX-SAT:

Έστω

τ

µια

αυθαίρετη

ανάθεση

αλήθειας

και

τ΄

η

συµπληρωµατική της, δηλαδή µια µεταβλητή είναι αληθής στην τ αν και µόνο αν είναι
ψευδής στην τ΄. Υπολογίστε το βάρος των προτάσεων που ικανοποιούνται στην τ και
στην τ΄ και δώσε ως έξοδο την καλύτερη ανάθεση από τις δύο.
Το αντικείµενο του MAX-SAT προβλήµατος είναι δεδοµένης µιας Boolean έκφρασης που έχει
αναπαρασταθεί ως γινόµενο αθροισµάτων, προσπάθησε να βρεις την ανάθεση των µεταβλητών που
µεγιστοποιεί τα αθροίσµατα που αληθεύουν. Εφόσον οι προτάσεις αποτελούνται από αθροίσµατα των
µεταβλητών, δηλαδή συνδέονται µεταξύ τους µε την λογική πράξη OR, αρκεί να είναι αληθής έστω µια
από τις µεταβλητές ώστε να αληθεύει όλη η πρόταση.
Αν λοιπόν έχουµε µια τυχαία ανάθεση τ και την αντίστοιχη συµπληρωµατική της, τότε σίγουρα µια
οποιαδήποτε παράσταση Ci θα ικανοποιείται είτε από την τ είτε από την τ’ είτε και από τις δύο.
Εφόσον κάθε φορά επιλέγουµε την καλύτερη από τις δύο, τότε η ιδανικότερη περίπτωση είναι η µια
ανάθεση να ικανοποιεί όλες τις παραστάσεις και η άλλη καµία. Αντίστοιχα η χειρότερη περίπτωση είναι
να ικανοποιούν και οι δύο ακριβώς τις µισές παραστάσεις. Εποµένως ακόµα και στη χειρότερη
περίπτωση θα έχουµε έναν 2 προσεγγιστικό αλγόριθµο.

Θεωρήστε τον παρακάτω αλγόριθµο για το πρόβληµα SET COVER.
1. Βρες µια βέλτιστη λύση στη χαλαρωµένη έκδοση του προβλήµατος ως γραµµικό
πρόβληµα.
2. ∆ιάλεξε όλα τα σύνολα s ∈ S για τα οποία xs > 0 στην κλασµατική λύση.
∆είξτε ότι ο αλγόριθµος αυτός πετυχαίνει προσέγγιση f, όπου f η συχνότητα του πιο
πολυεµφανιζόµενου στοιχείου.
Προκειµένου να λύσουµε το πρόβληµα χρησιµοποιούµε τις primary complementary slackness
conditions για τη βέλτιστη κλασµατική λύση του γραµµικού προγράµµατος, όπως ορίζονται στην
ακόλουθη σχέση:

∀S ∈ $ : ή xS = 0 ή

∑y

e:e∈S

e

= c( S )

(1)

Οπότε άµεσα προκύπτει πως:

∀xS ≠ 0 ⇒

∑y

e:e∈S

e

= c( S )

(2)

Εφόσον ο αλγόριθµος της εκφώνησης επιλέγει στην ακέραια λύση όλα τα xs που είναι µεγαλύτερα από
µηδέν, θα ισχύει η σχέση (2).
Αν ονοµάσουµε Ι το σύνολο που αποτελείται από τα Si που επιλέγει ο αλγόριθµος, τότε το συνολικό
του κόστος προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:
C(A) =

∑ c( S )

(3)

s∈I

(2), (3) ⇒ C(A) =

∑ ∑y
s∈I e:e∈S
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e

=

∑ y {S ∈ I : e ∈ S }

e:e∈S

e

(4)

3

Όµως εξ’ ορισµού ισχύει ότι

C(A) ≤ f

∑y

e:e∈S

e

{S ∈ I : e ∈ S } ≤ f, άρα καταλήγουµε στην ακόλουθη σχέση:

≤ f ⋅ OPT

(5)

Η τελευταία σχέση αποδεικνύει ότι ο αλγόριθµος είναι όντως ένας f-προσεγγιστικός αλγόριθµος.

∆είξτε ότι η dual fitting ανάλυση του άπληστου αλγορίθµου για το πρόβληµα SET
COVER δίνει προσέγγιση Hk, όπου k είναι το µέγεθος του µεγαλύτερου συνόλου και
k
1
Hk = ∑ .
i =1 i

Αρχικά θα παραθέσουµε τον άπληστο αλγόριθµο που χρησιµοποιείται για το SET COVER.
C=0
while

C ≠ U do

Βρες το πιο αποδοτικό σύνολο σε αυτή την αναδροµή, έστω S.
Θέσε α=

c( S )
ως την αποδοτικότητα του συνόλου S.
S −C

Επέλεξε το S, και για κάθε

e ∈ S − C , θέσε price(e)=α2.

C =C∪S
∆ώσε στην έξοδο τα σύνολα που επιλέχθηκαν.
Επίσης παραθέτουµε την primal και dual µορφή του SET COVER ως LP.
Minimize:

∑ c( S ) x
S∈$

∆εδοµένου ότι:

∑x

S :e∈S

S

≥ 1,

S

e ∈U

xS ≥ 0 , S ∈ $
Και η αντίστοιχη dual µορφή:
Maximize:

∑y

e∈U

∆εδοµένου ότι:

e

∑y

e:e∈S

e

≤ c( S ) , S ∈ $

ye ≥ 0 ,

e ∈U

2

Στην πραγµατικότητα αυτό το βήµα δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του αλγορίθµου αλλά προστίθεται για
να µας διευκολύνει στην ανάλυσή του.
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Αρχικά θέλουµε να δείξουµε ότι αν θέσουµε ye =

price(e)
, τότε προκύπτει µια εφικτή λύση για το
Hk

dual.
Έστω ότι ένα σύνολο S αποτελείται από k στοιχεία και έστω ότι αριθµούµε τα στοιχεία του µε τη σειρά
που τα επιλέγει ο άπληστος αλγόριθµος e1 , e2 ,...ek . Ας υποθέσουµε ότι βρισκόµαστε στην επανάληψη
που ο αλγόριθµος επιλέγει το στοιχείο ei. Αυτό σηµαίνει ότι το S περιέχει τουλάχιστον k-i+1 µη
επιλεγµένα στοιχεία (δεν γνωρίζουµε αν θα καλυφθούν όλα όσα έχει). Εποµένως σε αυτή την
επανάληψη η αποδοτικότητα του S είναι το πολύ

c( S )
και κατά συνέπεια θα ισχύει ότι
k − i +1

1 c( S )
Hk k − i + 1

yei ≤

(1)

Στη συνέχεια για να αποδείξουµε ότι τα ye αποτελούν όντως λύση στο dual αρκεί να δείξουµε ότι:

∑y

e:e∈S

∑y

e:e∈S

e

≤

e

≤ c( S ) , S ∈ $

(2)

c( S ) ⎛ 1
H
1
1
1⎞
+
+ ... ⎟ ≤ c( S ) k = c(S )
⎜ +
Hk ⎝ k k −1 k − 2
Hk
1⎠

(3)

Οπότε όντως αποτελεί λύση για το dual.
Τέλος θα δείξουµε ότι ο άπληστος αλγόριθµος επιτυγχάνει συντελεστή προσέγγισης Hk. Έτσι
υπολογίζουµε το κόστος για όλα τα στοιχεία του σύµπαντος:

⎛

⎞

∑ price(e) = H ⎜⎝ ∑ y ⎟⎠ ≤ H

e∈U

k

e∈U

e

k

OPT.

Οπότε και προκύπτει το ζητούµενο.

Έστω G=(V,E) ένα διµερές (bipartite) γράφηµα.
(α). ∆είξτε ότι η ακόλουθη LP relaxation είναι µια ακριβής LP relaxation για το
πρόβληµα Maximum Matching στο G (δείξτε δηλαδή ότι έχει πάντα µια βέλτιστη
ακέραια λύση):

∑x

Maximize :

e∈E

Subject to:

∑x

e
e:eincidenttou

e

≤ 1 , u ∈V

xe ≥ 0 , e ∈ E
(β) ∆ώστε το δυικό (dual) του παραπάνω γραµµικού προγράµµατος και δείξτε ότι είναι
µια ακριβής LP relaxation για το πρόβληµα εύρεσης ελαχίστου vertex cover στο
διµερές γράφηµα G.
(γ) Χρησιµοποιείστε τα παραπάνω για να δείξετε ότι για κάθε διµερές γράφηµα,

max M =

matchingM
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(α). Αρχικά θέλουµε να δείξουµε ότι η λύση στο LP relaxed πρόβληµα είναι ακέραια, οπότε και
βέλτιστη. Προκειµένου να καταλάβουµε καλύτερα τι ακριβώς σηµαίνει ότι η χαλαρωµένη LP λύση είναι
ακριβής, ας φανταστούµε το αντίστοιχο γεωµετρικό πρόβληµα. Το ζητούµενο είναι η ταυτόχρονη
ικανοποίηση ενός συνόλου από γραµµικές ανισότητες, δηλαδή ο προσδιορισµός µιας κλειστής
επιφάνειας ή ενός πολυγώνου (δηλαδή ενός υπόχωρου) µέσα στον χώρο που ορίζονται οι ανισότητες.
Αφού βρούµε αυτή τις λύσεις (πολύγωνο) θέλουµε κατόπιν να προσδιορίσουµε τη µέγιστη λύση του
συστήµατος των ανισώσεων, δηλαδή το πιο ψηλό σηµείο του πολυγώνου. Το ότι αναµένουµε η λύση
µας να είναι ακριβής σηµαίνει ότι οι κορυφές του πολυγώνου έχουν ακέραιες συντεταγµένες.
Εποµένως αρκεί να δείξουµε ότι το συγκεκριµένο LP πρόβληµα περιγράφεται από ένα πολύγωνο µε
ακέραιες κορυφές.
Προκειµένου να αποδείξουµε το ζητούµενο βασιζόµαστε σε µια αλγεβρική µοντελοποίηση του
προβλήµατος. Αρχικά ορίζουµε έναν πίνακα Α ως totally unimodular (TUM) αν η ορίζουσα κάθε
τετραγωνικού υποπίνακά του έχει τιµές στο {-1,0,1}. Στο maximal matching πρόβληµα o πίνακας των
περιορισµών Α του χαλαρωµένου LP προβλήµατος είναι ο πίνακας γειτνίασης του γραφήµατος. Εξ’
ορισµού ο πίνακας γειτνίασης ενός µη κατευθυνόµενου γραφήµατος µε n κορυφές και m ακµές είναι ο
nxm πίνακας όπου το στοιχείο (i,j) είναι 1 αν η κορυφή i πρόσκειται στην ακµή j και 0 διαφορετικά. Αν
το γράφηµα είναι κατευθυνόµενο τότε αν η ακµή εξέρχεται από τον κόµβο θέτουµε την προσηµασµένη
τιµή +1 και αν εισέρχεται την τιµή -1. Όλα αυτά είναι σηµαντικά διότι για τους TUM πίνακες ισχύει το
ακόλουθο θεώρηµα που πρόκειται να αποδείξουµε:
Όλες οι κορυφές του πολύεδρου

P1 = {x | Ax ≤ b} είναι ακέραια διανύσµατα αν

ο Α είναι TUM και το b είναι ένα ακέραιο διάνυσµα.
Προκειµένου να αποδείξουµε τον παραπάνω ισχυρισµό παρατηρούµε ότι οι κορυφές του P1 θα είναι
επίσης λύσεις των εξισώσεων A' x = b' , όπου Α’ είναι ένας υποπίνακας του Α και b’ το αντίστοιχο
υποδιάνυσµα του b. Σύµφωνα µε τον κανόνα του Cramer γνωρίζουµε πως οι λύσεις xi του
A' x = b' δίνονται από την ακόλουθη σχέση:

xi =

det( M i )
det( A' )

Όπου Mi είναι ο πίνακας που προκύπτει µε αντικατάσταση της i-οστής στήλης του A’ από το διάνυσµα
b. Εφόσον ο πίνακας Α αποτελείται από τις τιµές {-1,0,1} και εφόσον το διάνυσµα b έχει επίσης
ακέραιες τιµές, άρα και ο πίνακας Μi θα έχει ακέραιες τιµές, άρα και η ορίζουσά του θα είναι ακέραια.
Επίσης εφόσον ο Α είναι TUM ο Α’ ως υποπίνακάς του θα έχει ορίζουσα που θα λαβαίνει τιµές στο {1,1} (η περίπτωση να είναι 0 αποκλείεται καθώς ο Α είναι µη ιδιόµορφος). Εποµένως κάθε xi θα είναι
ακέραιο.
Έχοντας αποδείξει όλα αυτά αρκεί να δείξουµε ότι αν ο πίνακας γειτνίασης του διµερούς γράφου είναι
TUM τότε η LP relaxed λύση θα είναι ακριβής. Πρώτα θα αποδείξουµε ότι ο πίνακας γειτνίασης ενός
οποιουδήποτε κατευθυνόµενου γράφου είναι TUM. Για να το δείξουµε αυτό θα χρησιµοποιήσουµε
επαγωγή αρχίζουντας µε τον 1x1 υποπίνακα και γενικεύοντας.
Αρχικά παρατηρούµε ότι κάθε στήλη του πίνακα θα έχει το πολύ δύο µη µηδενικά στοιχεία και αυτά θα
είναι τα -1, +1. Αυτό είναι προφανές εφόσον κάθε στήλη αντιστοιχεί σε µια ακµή και κάθε ακµή θα
αντιστοιχεί σε µια εισερχόµενη και µια εξερχόµενη κορυφή (δηλαδή γραµµή). Άρα ο 1x1 υποπίνακας
θα είναι κάποιο από τα στοιχεία {-1,0,1} και κατ’ επέκταση η ορίζουσά του (δηλαδή το ίδιο) θα είναι {1,0,1}. Αν θεωρήσουµε ότι το ίδιο θα ισχύει και για τον kxk υποπίνακα, θα αποδείξουµε ότι θα ισχύει
και για τον (k+1)x(k+1) υποπίνακα C. Συγκεκριµένα υπάρχουν οι ακόλουθες 3 περιπτώσεις:
Λιβαθινός Νικόλαος
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1. O C έχει µια µηδενική στήλη, άρα det(C)=0.
2. O C έχει µια στήλη µε ακριβώς ένα µη µηδενικό στοιχείο. Αναπτύσσοντας την ορίζουσα του C
µε βάση αυτή την στήλη τότε αυτή θα είναι ± 1det(C k ) , όπου Ck είναι ο kxk υποπίνακας.
Ωστόσο από το δεύτερο βήµα της αναδροµής γνωρίζουµε ότι det(C k ) ∈ {−1,0,1} . Άρα και

det(C ) ∈ {−1,0,1} .
3. Ο C έχει σε όλες του τις στήλες τα δύο µη µηδενικά στοιχεία -1, +1. Σε αυτή την περιπτωση
µπορούµε εκτελώντας γραµµοπράξεις στην ορίζουσα του C να καταλήξουµε στην µηδενική
ορίζουσα (πολύ εύκολα φαίνεται ότι το άθροισµα των γραµµών του C σε αυτή την περίπτωση
είναι το µηδενικό διάνσυµα). Εποµένως det(C)=0.
Άρα και στις 3 περιπτώσεις ισχύει ότι det(C ) ∈ {−1,0,1} και έτσι αποδείξαµε ότι σε κάθε
κατευθυνόµενο γράφηµα ο πίνακας γειτνίασης θα είναι TUM.
Στη συνέχεια θα ολοκληρώσουµε το πρώτο µέρος της άσκησης δείχνοντας πως µπορούµε να
µετασχηµατίσουµε ένα διµερές γράφηµα σε κατευθυνόµενο, οπότε και ο αντίστοιχος πίνακας
γειτνίασης θα είναι TUM. Για να το επιτύχουµε αυτό αρκεί να θέσουµε κατευθύνσεις στις ακµές του
διγραφήµατος από την µια κατεύθυνση προς την άλλη (π.χ. από τα αριστερά προς τα δεξιά). Με αυτή
την αλλαγή θα αλλάξουν τα πρόσηµα κάποιων άσσων στον πίνακα γειτνίασης του (µη
κατευθυνόµενου) διγραφήµατος και από 1 θα γίνουν -1, κάτι που προφανώς επηρεάζει µόνο το
πρόσηµο της ορίζουσας του πίνακα του διγραφήµατος ή οποιουδήποτε υποπίνακά του (ουσιαστικά
δεν θα υπάρχει καν η τρίτη περίπτωση στην απόδειξη της αναδροµής που είδαµε παραπάνω).
Εποµένως ο πίνακας γειτνίασης ενός διγραφήµατος θα είναι και αυτός TUM.
Τελικά συγκεντρώνοντας όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα καταλήγουµε ότι εφόσον το διγράφηµα έχει
TUM πίνακα γειτνίασης και εφόσον το διάνυσµα των σταθερών b στους περιορισµούς του LP
προβλήµατος είναι ακέραιο θα έχουµε και ακέραιες λύσεις xi, άρα η χαλαρωµένη λύση του LP θα είναι
ακριβής.

(β). Αρχικά παραθέτουµε το dual του γραµµικού προγράµµατος της εκφώνησης:
Minimize:

∑y

u

u∈V

Subject to:

∑y

u
u :uincidenttoe

≥ 1, e ∈ E

yv ≥ 0 , u ∈ V
Το ζητούµενο στο set cover πρόβληµα είναι η εύρεση του µικρότερου υποσυνόλου των κορυφών ενός
µη κατευθυνόµενου γραφήµατος µε την ιδιότητα κάθε ακµή του γραφήµατος να έχει τουλάχιστον την
µια της άκρη σε κόµβο του συνόλου αυτού. Αν χρησιµοποιήσουµε πάλι µια µεταβλητή xi ∈ {0,1} για
να διαλέξουµε τους κόµβους που θα ανήκουν στο cover τότε έχουµε το ακόλουθο γραµµικό
πρόγραµµα:
Minimize:

∑x

u∈V

Subject to:

∑x

u
u:uincidenttoe

u

≥ 1, e ∈ E

yv ≥ 0 , u ∈ V
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Παρατηρούµε πως το dual του maximum matching και το set cover είναι ακριβώς ίδια!

(γ). Παρατηρούµε ότι µπορούµε (εξ’ ορισµού) να διατυπώσουµε την ακόλουθη ανισοτική σχέση.
Max matching = IP(max. Matching) ≤ Relaxed_LP(max. matching)
≤ IP_of_Dual_LP(max. matching)=Vertex Cover.

≤ Dual_LP(max. matching)

Η πρώτη ανισότητα αποδείξαµε στο πρώτο υποερώτηµα ότι ισχύει µε ισότητα, επίσης από το
θεώρηµα του δυισµού γνωρίζουµε ότι για τη βέλτιστη λύση του LP και η δεύτερη ανισότητα είναι
ισότητα. Τέλος, µπορούµε να εφαρµόσουµε πάλι την ιδέα του πρώτου υποερωτήµατος για να
αποδείξουµε ότι και η τρίτη ανισότητα είναι ισότητα. Για αυτό αρκεί να σκεφτούµε ότι ο αντίστοιχος
πίνακας ‘γειτνίασης’ που υπάρχει στο dual πρόβληµα είναι στην πραγµατικότητα ο ανάστροφος του
primal που προφανώς θα είναι και αυτός TUM άρα θα ισχύουν όλα όσα έχουµε πει.
Εποµένως δείξαµε πως Μax bipartite matching = Vertex Cover.

∆ώστε έναν strict quadratic program για το πρόβληµα MAX k-CUT, ένα vector
program relaxation και ένα ισοδύναµο semidefinite program.
Το ζητούµενο στο max k-cut πρόβληµα είναι η διαµοίραση των κόµβων ενός γραφήµατος σε k σύνολα
Si µε τέτοιο τρόπο ώστε να µεγιστοποιούνται οι τοµές µεταξύ των συνόλων αυτών. Αν λοιπόν
εισαγάγουµε για κάθε κορυφή i µια µεταβλητή xi, τότε πρέπει µε κάποιον τρόπο να περιορίσουµε το
σύνολο τιµών της xi σε k διαφορετικές τιµές, που η κάθε µια αντιστοιχεί στο να εισαγάγουµε την
κορυφή στο αντίστοιχο σύνολο Si.
Γνωρίζουµε πώς στο max k-cut δεν έχει σηµασία σε ποια δύο διαφορετικά σύνολα θα τοποθετηθούν
οι κορυφές µιας ακµής, αρκεί που δεν είναι στο ίδιο. Ας ονοµάσουµε αυτή την ιδιότητα ανεξαρτησία
ζεύγους. Αυτή η ιδιότητα θα πρέπει να µεταφερθεί και στις µεταβλητές των κορυφών. Στην περίπτωση
του max-cut µπορούµε εύκολα να ορίσουµε ότι xi ∈ {−1,1} διότι έχουµε µόνο δύο σύνολα. Ωστόσο
όταν προσπαθήσουµε να γενικεύσουµε το πρόβληµα στα k σύνολα, τότε αργά ή γρήγορα θα
διαπιστώσουµε ότι δεν είναι δυνατόν να ορίσουµε ένα σύνολο τιµών πάνω στον άξονα των ακεραίων
για τις µεταβλητές xi που θα διατηρεί την ιδιότητα της ανεξαρτησίας ζεύγους. Ο περιοριστικός
παράγοντας είναι ότι οι xi παίρνουν τιµές πάνω σε έναν άξονα όπου συµµετρία µπορεί να υπάρξει
µόνο για δύο τιµές (βλέπε max-cut). Εποµένως η γενίκευση του max-cut στα k σύνολα µας οδηγεί
στην γενίκευση της διάστασης του χώρου από τον οποίο θα παίρνουν τιµές οι µεταβλητές xi.
k −1

Έστω λοιπόν ένα simplex3 Σκ πολύγωνο στον ℜ
χώρο και έστω ότι τα διανύσµατα b1,b2, …,bk
αντιστοιχούν στις κορυφές του πολυγώνου. Επίσης έστω ck = (b1 + b2 + ... + bk ) / k το κεντροειδές4
του Σκ και έστω τα διανύσµατα ai=bi-ck που ενώνουν το κεντροειδές µε κάθε κορυφή ενώ παράλληλα
φροντίζουµε να κλιµακώσουµε το κάθε ai ώστε

3

Για κάθε διάσταση d µπορούµε στο χώρο

κορυφές του να ισαπέχουν. Έτσι στον
ισόπλευρο τρίγωνο, στον

ℜ

1

ai = 1 .

ℜd να

φτιάξουµε ένα simplex πολύγωνο µε την ιδιότητα όλες οι

χώρο υπάρχει το διάστηµα [-1,1] (βλέπε max-cut), στον

ℜ2 το

ℜ3 το τετράεδρο κ.ό.κ.

4

Το κεντροειδές ή αλλίως κέντρο βάρους ενός πολυγώνου έχει την ιδιότητα ότι το άθροισµα των διανυσµάτων
που συνδέουν το κεντροειδές µε κάθε µια από τις κορυφές του πολυγώνου είναι µηδέν. Για τα simplex πολύγωνα
το κεντροειδές θα ισαπέχει από κάθε κορυφή.
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Μπορούµε να αποδείξουµε ότι τα διανύσµατα ai έχουν την ακόλουθη ιδιότητα:

ai a j = −

1
για 1 ≤ i ≠ j ≤ k
k −1

aiT ai = 1
Στη συνέχεια θα αποδείξουµε την παραπάνω ιδιότητα. Έστω ότι έχουµε ένα simplex πολύγωνο
τοποθετηµένο στο χώρο µε τέτοιον τρόπο ώστε όλες του οι κορυφές εκτός από µια να βρίσκονται στο
ίδιο επίπεδο. Άρα τα διανύσµατα b1,b2,…,bk-1 βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, και ορίζουν κάτι σαν
«βάση» στο πολύγωνο. Είναι προφανές ότι το πολύγωνο που ορίζουν τα b1,b2,…,bk-1 είναι επίσης
k −2
simplex για τον χώρο διάστασης ℜ
. Έστω τώρα ότι το κεντροειδές της «βάσης» του πολυγώνου
έχει τοποθετηθεί στην αρχή των αξόνων. Με αυτό τον τρόπο θα ισχύει ότι b1+b2+…+bk-1=0, ενώ το
διάνυσµα bk θα βρίσκεται πάνω στον άξονα z σε κάποιο ύψος από το κεντροειδές της βάσης. Οµοίως
και το κεντροειδές του πολυγώνου ck θα βρίσκεται πάνω στον άξονα z λίγο πιο κάτω από την κορυφή
bk. Έστω λοιπόν ότι για τα διανύσµατα ck και bk ισχύουν τα ακόλουθα: ck=(0,0,…,x) και bk=(0,0,…,kx)

1
. Οπότε
k −1
ak a1 = (bk − ck )(b1 − ck ) = bk b1 − ck b1 − bk ck + ck2 = − bk ck + ck2 διότι
µπορούµε να γράψουµε:
1
1
bk , ck ⊥ b1 , κάνοντας ακόµα την αντικατάσταση x =
, έχουµε ak a1 = −
. Είναι προφανές ότι
k −1
k −1
για κάποιο x>0. Εξ’ ορισµού ισχύει ότι

ai = 1 ⇒ bk − ck = 1 άρα προκύπτει ότι x =

στη θέση του α1 µπορεί να τοποθετηθεί οποιοδήποτε από τα α1,…,ακ-1. Επίσης λόγω συµµετρίας
µπορούµε να αναποδογυρίσουµε το σχήµα ώστε το ακ να πάρει τη θέση κάποιου από τα α1,…,ακ-1 και
πάλι θα ισχύουν τα ίδια. Άρα τελικά η ζητούµενη σχέση θα ισχύει για οποιοδήποτε ζεύγος αiαj.
Με βάση τα όσα είπαµε παραπάνω µπορούµε άνετα να ορίσουµε το ακόλουθο vector πρόγραµµα για
το max k-cut πρόβληµα:
Maximize:

k −1
∑ wij (1 − xi x j )
k i , j∈E

Και

ai ai = 1
ai a j = −

1
k −1

x1 ,..., x n ∈ {a1 ,..., a k }
Άµεσα από το παραπάνω πρόγραµµα µπορούµε να πάρουµε το ακόλουθο semidefinite πρόγραµµα:
Maximize:

k −1
∑ wij (1 − X ij )
k i , j∈E

Και

X ii = 1
X ij ≥ −

i ∈V
1
k −1

i ≠ j ∈V

X f0
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Το πρόβληµα MAX-2SAT ορίζεται όπως και το MAX-SAT, µε τον περιορισµό ότι κάθε
πρόταση έχει το πολύ δύο literals. ∆ώστε ένα quadratic program για το πρόβληµα
MAX-2SAT.
Αρχικά εισάγουµε για κάθε Boolean µεταβλητή xi του MAX-2SAT προβλήµατος µια αντίστοιχη yi
µεταβλητή που παίρνει τιµές {−1,1} . Επίσης εισάγουµε και µια µεταβλητή y0 που επίσης ανήκει στο

{−1,1} . Θεωρούµε ότι η Boolean µεταβλητή xi είναι true όταν yi=y0 και false διαφορετικά. Επίσης
ορίζουµε ως u(C) τη συνάρτηση που µε 1 ορίζει ότι η C ικανοποιείται και µε 0 ότι δεν ικανοποιείται. Αν
υποθέσουµε ότι κάθε C έχει µόνο µια Boolean µεταβλητή τότε µπορούµε να δώσουµε τον ακόλουθο
ορισµό για την συνάρτηση u(C):

u ( xi ) =

1 + y0 yi
1 − y0 yi
και αντίστοιχα u ( xi ) =
.
2
2

Στη συνέχεια µπορούµε να υπολογίσουµε τη συνάρτηση u(C) για την C των δύο µεταβλητών
χρησιµοποιώντας το γνωστό θεώρηµα De Morgan:

u ( xi ∨ x j ) = 1 − u ( xi )u ( x j ) = 1 −
u ( xi ∨ x j ) =

1 − y0 yi 1 − y0 y j 1
2
= (3 + y0 yi + y0 y j − y0 yi y j ) ⇒
4
2
2

1 + y0 yi 1 + y0 y j 1 − yi y j
+
+
4
4
4

Τέλος θεωρώντας ότι για κάθε πρόταση Ci που αληθεύει έχουµε ένα αντίστοιχο κέρδος wi, µπορούµε
µε την βοήθεια των συναρτήσεων u να διατυπώσουµε το ακόλουθο quadratic πρόβληµα για n Boolean
µεταβλητές:
Maximize

⎛ 1 + y0 yi 1 + y0 y j 1 + yi y j ⎞
⎜⎜
⎟
+
+
4
4
4 ⎟⎠
0≤i < j ≤ n ⎝

∑

∆εδοµένου ότι:

yi2 =1, 0 ≤ i ≤ n

Και µε

yi ∈ Z

Έστω G ένα µη κατευθυνόµενο γράφηµα. Θεωρείστε ένα διανυσµατικό πρόγραµµα
(vector program) µε n-διάστατα διανύσµατα u1 ,..., un , ένα για κάθε κορυφή του G. Τα
διανύσµατα υπόκεινται στον περιορισµό ότι ανήκουν στην n-διάστατη σφαίρα ακτίνας
1 και κέντρου 0. Επίσης, για κάθε πλευρά {i,j} του G έχουµε:

ui ⋅ u j ≤ −

1
όπου k>1 και k ∈ Z +
k −1

∆είξτε ότι εάν ο G είναι k-χρωµατίσιµος (δηλαδή έχει χρωµατισµό κορυφών µε k
χρώµατα) τότε το ως άνω πρόγραµµα έχει µια τουλάχιστον λύση που ικανοποιεί τους
περιορισµούς.
Αρχικά ας ονοµάσουµε ως k vector coloring το πρόβληµα που θέλουµε να λύσουµε όπως αυτό
ορίζεται στην εκφώνηση της άσκησης. Εποµένως επαναδιατυπώνοντας την άσκηση αυτό που
ψάχνουµε είναι να αποδείξουµε ότι ένας k-χρωµατίσιµος γράφος G είναι και k vector χρωµατίσιµος.
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Ε.Τ.Υ. 403

10

Προκειµένου να καταλήξουµε στο ζητούµενο θα αποδείξουµε την ακόλουθη πρόταση:
Για όλους τους θετικούς αριθµούς k και n όπου

k ≤ n + 1 , υπάρχουν k

n

µοναδιαία διανύσµατα (µέτρο 1 µε κέντρο 0) στο R , τέτοια ώστε το εσωτερικό
γινόµενο ενός οποιουδήποτε διακριτού ζεύγους είναι −

1
.
k −1

Θα αποδείξουµε τον παραπάνω ισχυρισµό µε επαγωγή στο k. Αν αρχίσουµε από k=2 τότε ο
ισχυρισµός ισχύει για τα µονοδιάστατα διανύσµατα [1] και [-1]. Θεωρούµε ότι ο ισχυρισµός ισχύει για

−1
µε i ≠ j .
k −1
Χρησιµοποιώντας τα διανύσµατα vi θα δηµιουργήσουµε τα διανύσµατα u1 ,...., uk +1 . Για i ≤ k θέτουµε:

k, δηλαδή µπορούµε να βρούµε k διανύσµατα v1 ,...., vk τέτοια ώστε vi ⋅ v j ≤

⎡ (k − 1)(k + 1) 1
(k − 1)(k + 1) k − 1⎤
ui = ⎢
vi ,...,
vi , ⎥
k
k
k ⎥⎦
⎢⎣
j

Όπου ο συµβολισµός vi σηµαίνει το j-οστό στοιχείο του διανύσµατος vi. Και ορίζουµε το τελευταίο
διάνυσµα uk +1 = [0,...,0,1] . Στη συνέχεια πρέπει να αποδείξουµε ότι οποιοδήποτε ζευγάρι των
διανυσµάτων ui θα έχει εσωτερικό γινόµενο −

1
1
=− .
(k + 1) − 1
k

Αρχικά παρατηρούµε ότι το εσωτερικό γινόµενο του uk+1 µε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δίνει −

1
.
k

Επίσης για τα άλλα θα ισχύει ότι:

ui ⋅ u j =

1
(k − 1)(k + 1)
1 − (k − 1)(k + 1) 1
+ 2 =−
vi ⋅ v j + 2 =
2
2
k (k − 1)
k
k
k
k

Εποµένως η πρόταση αποδείχθηκε.
Αν λοιπόν θεωρήσουµε ότι έχουµε έναν k-χρωµατίσιµο γράφο, τότε βάσει της προηγούµενης
πρότασης µπορούµε να βρούµε k διανύσµατα που να ικανοποιούν τις συνθήκες του k-vector coloring
προβλήµατος. Και έτσι αποδείχθηκε το ζητούµενο.
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