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1. Wprowadzenie

Metodv probabilistyczne znalazły w ostatnim czasie szero- 

kie zastosowanie w optymalizacji dyskretnej. Są one wykorzy- 

stywane do szacowania złożoności obliczeniowej zadań optymali- 

zacji dyskretnej, do oceny jakości algorytmów i do analizy a- 

lgorytmów losowych.

Celem rozdziałów 2-5 tej rozprawy jest analiza możliwości 

jakie dają metody probabilistyczne w ocenie złożoności zadań 

dyskretnych i w badaniu jakości rozwiązań, W pracy dokonano 

porównania tego ujęcia z powszechnie stosowaną w programowa-

niu dyskretnym analizą najgorszego przypadku.

W pracy sformułowano podstawowe definicje dotyczące oceny 

złożoności obliczeniowej zadań optymalizacji dyskretnej zarów 

no w najgorszym jak i w średnim przypadku. Omówiono różne oce 

ny jakości algorytmów w tych dwóch przypadkach. Wyniki tych 

teoretycznych rozważań zastosowano dla binarnego zadania zała 

dunku i dla zadania pakowania.

Analizie poddano dwa algorytmy dla binarnego zadania za

ładunku: algorytm zachłanny (greedy algorithm) oraz algorytm 

najprostszy (blind greedy algorithm). Są to dwa proste i ta- 

nie w sensie obliczeniowym algorytmy należące do grupy szero

ko stosowanych w optymalizacji dyskretnej algorytmów zachłan- 

nych. Algorytmy te różnię się tylko tym, że algorytm zachłan

ny zawiera wstępną fazę sortowania zmiennych w zadaniu, pomi-

niętą w przypadku al 

kłady binarnych zada 

gą dawać rozwiązania 

go. Oznacza to, że z padku oba te algory-

gorytmu najprostsz-; 

ń załadunku, dla któ 

dowolnie odległe od 

punktu widzenia anali 

my dają rozwiązania

y, Przedstawiono przy. 

rych algorytmy te mo-

rozwiązania optymalne 

zy najgorszego przy 

o najniższej z możli-
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wych jakości rozwiązań.

W pracy (Twierdzenia 4.2.1 i 4.2.2) uzyskano wyniki pokazu

jące, że przy słabych założeniach dotyczących rozkładów proba

bilistycznych współczynników zadania algorytm zachłanny, i, co 

więcej, również jego uproszczona (obcięta) wersja, uzyskuje 

prawie wszędzie rozwiązanie optymalne zadania. Dla algorytmów: 

zachłannego oraz najprostszego uzyskano twierdzenia pozwalają

ce obliczyć wartości średnie uzyskiwanych przez te algorytmy 

rozwiązań jako funkcje rozmiaru zadania, wartości prawej stro

ny ograniczania oraz rozkładów probabilistycznych współczynni

ków zadania. Przedstawione wyniki pozwalają zaobserwować na 

licznych przykładach asymptotyczne (to znaczy gdy liczba zmien

nych rośnie nieograniczenie) zachowanie się wartości średnich 

uzyskiwanych przez te algorytmy rozwiązań oraz równocześnie 

stwierdzić, że algorytm najprostszy uzyskuje w średnim przy

padku rozwiązania o wiele gorsze od rozwiązań danych przez a- 

Igorytm zachłanny (to znaczy rozwiązań optymalnych).

Dla dwuwymiarowego zadania pakowania (two-dimensional bin 

packing problem) uzyskano twierdzenia opisujące asymptotyczne 

zachowanie się wartości średnich rozwiązań optymalnych oraz 

przybliżonych dla szerokich klas rozkładów danych w zadaniu.

W rozdziale szóstym pracy przedstawiono podstawowe pojęcia 

dotyczące algorytmów losowych. Wśród algorytmów losowych wyo

drębniono dwie grupy: algorytmy zrandomizowane oraz schematy 

Icscwe. Algorytmy zrandomizowane są to w zasadzie algorytmy 

deterministyczne zawierające pewne bloki probabilistyczne, na

tomiast działanie schematów losowych w istotny sposób oparte 

jest r-a próbkowaniu zbioru rozwiązań dopuszczalnych zadania. 

PrZ; wjewno szereg przykładów algorytmów losowych (szczegół- 



nie algorytmów zrandomizowanych) oraz przedyskutowano nowe 

możliwości pojawiające się wraz z powstaniem i zastosowaniem 

tych algorytmów.

Szczególną uwagę poświęcono tak zwanemu algorytmowi termo

dynamicznemu. Jest to algorytm typu Monte-Carlo, należący ' 

według naszej klasyfikacji do grupy schematów losowych, /Omówio

no możliwości zastosowania tego algorytmu dla zadań optymali

zacji dyskretnej, Przedstawiono wyniki eksperymentu oblicze-' 

niowego opisującego pracę algorytmu termodynamicznego oraz 

zwykłej metody Monte-Carlo dla zadania wyznaczenia najkrótszej 

drogi Hamiltona w grafie pełnym. Przedyskutowano zagadnienie 

optymalnego doboru parametrów algorytmu termodynamicznego,

W dziedzinie będącej przedmiotem tej rozprawy terminologia 

polska nosi dość nieustalony charakter. Wiele nazw używanych 

w pracy jest dokonanym przez autora spolszczeniem określeń a

ngielskich. Dlatego przy pierwszym użyciu wielu nazw w nawia

sie podany jest ich odpowiednik angielski.

Bibliografia dotycząca zagadnień poruszonych w rozprawie 

jest bardzo obszerna. W rozprawie zacytowano tylko najważniej

sze z punktu widzenia tematyki tej rozprawy pozycje. -

Nie zostały zacytowane wszystkie istotne pozycje bibliogra

ficzne dotyczące części z obiektów rozpatrywanych w rozprawie 

(na przykład optymalizacja dyskretne, teoria złożoności obli

czeniowej, programowanie całkc-witoliczbowe, rachunek praw. o- 

dobieństwa, teoria grafów), Inaczej literatura musiała by li

czyć co najmniej kilkaset pozycji, co wydawało się niecelowe

Pojęcia i techniki rachunku prawdopodobieństwa użyte w roz

prawie nie wykraczają poza [18, 19, 20, 57].
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Pewne z oznaczeń stosowanych w rozprawie:

V - dla każdego (zapis V n≥ no oznacza: dla każde- 

go n większego lub równego no)

∑ - istnieje

|x| - wartość absolutna x

- najmniejsza liczba całkowita większa lub równa x

p.w. - prawie wszędzie
P → - zbieżność według prawdopodobieństwa

E(A)

- P{∙} prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia {∙}

- wartość średnia zmiennej losowej A

EF(A) - wartość średnia zmiennej losowej A o dystrybu- 

ancie F(x)

Var(A) - wariancja zmiennej losowej A

>> - znacznie większe (zapis dla n>>1 oznacza: dla

dużych n)

N+ - zbiór wszystkich dodatnich liczb całkowitych[R 

- zbiór wszystkich liczb rzeczywistych

[R+ - zbiór wszystkich dodatnich liczb rzeczywistych
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Rozdział 2. Złożoność obliczeniowa zadań optymalizacji

dyskretnej

2,1, Podstawowe definicje

Zadanie optymalizacji dyskretnej może być sformułowane na 

wiele różnych sposobów. Dla naszych celów sformułujemy je w 

sposób następujący [4,29,67]:

Definicja 2.1.1. .

Niech E będzie zbiorem skończonym oraz niech będzie 

pewnym zbiorem podzbiorów E, który będziemy nazywać zbiorem 

rozwiązań dopuszczalnych. Niech c:E→[R będzie funkcją celu.

Należy odnaleźć rozwiązanie dopuszczalne

lub

Tak sformułowany problem nosi w literaturze nazwę zadania

optymalizacji dyskretnej z liniową funkcję celu

tive discrete optimization problem, [4 ]). W tej 

być sformułowane zadania programowania dyskretnego, zadania 

(linear objec-

postaci mogę

optymalizacyjne na grafach i wiele innych. W dalszej części 

rozprawy będziemy rozpatrywali zadania, które mogą być sformu

łowane w postaci odpowiadającej definicji 2.1.1 z funkcję c)- 

lu w postaci (2.1.1) lub (2.1.2). Istnieje również bardziej o

gólna definicja zadania optymalizacji dyskretnej [4].

I*ϵF takie, że
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Optymalizacja dyskretna należy do bardzo dynamicznie roz

wijających się w ostatnim czasie gałęzi programowania matema

tycznego. Spowodowane jest to olbrzymią ilością zastosowań za

dań i metod optymalizacji dyskretnej w innych dziedzinach na

uki i w szeroko rozumianym zarządzaniu i projektowaniu. Począt

kowo większość zastosowań można było odnieść do następujących 

dziedzin: badania operacyjne, organizacja i sterowanie produk

cją, logistyka, projektowanie techniczne, informatyka oraz za

stosowania wojskowe. Obecnie zadania tego typu powstają pra

wie wszędzie i dzisiaj możemy mówić o udanym zastosowaniu me

tod optymalizacji dyskretnej w szeregu innych dziedzin takich 

jak na przykład: archeologia, biologia, chemia, ekonomia, ge

ografia, lingwistyka, fizyka, sociologia i wiele innnych [29, 

49,37].

Niech n oznacza liczbę elementów zbioru E w definicji 

2.1.1. Liczba wszystkich podzbiorów zbioru E równa się 2n. 

Niech Ii, Ijc , E   i=l,.,.,2n oznaczają wszystkie podzbio

ry zbioru E.  Wtedy rozwiązanie optymalne zadania może być 

odnalezione w skończonej ilości kroków poprzez sprawdzenie 

dla każdego Ii czy Ii ϵ F,  i=l,.,.,2n  oraz wybranie I*

spełniającego (2.1,1) (lub (2.1.2)), Procedura tego typu no

si nazwę metody bezpośredniego przeglądu.

Możliwość odnalezienia rozwiązania optymalnego w skończo- 

< aj ilości, kroków dla dowolnego zadania optymalizacji dyskret

ni j w istotny sposób odróżnia ją od optymalizacji ciągłej, 

gdzie w ogólnym przypadku nie zawsze jest to możliwe [82].

Ponieważ rozwiązanie optymalne każdego zadania optymaliza

cji dyskretnej oże być odnalezione poprzez metodę bezpośred

niego przeglądu to ma sens rozpatrywanie tylko takich algoryt
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mów optymalizacji dyskretnej, które wykonuję nie większą 

ilość kroków niż metoda bezpośredniego przeglądu.

Dla dużej części zadań optymalizacji dyskretnej istnieje 

wiele metod ich rozwiązywania. Uraz z rozwojem techniki kom

puterowej powstaje pytanie: która z nich jest najlepsza (naj

efektywniejsza) dla rozwiązywania danego zadania? Jest to py

tanie łatwe do sformułowania, niestety znacznie trudniej jest 

udzielić na nie wyczerpującej odpowiedzi. Aby chociaż częścio

wo udzielić tej odpowiedzi musimy uściślić szereg pojęć ta

kich jak problem, zagadnienie, zadanie, metoda, algorytm itp,, 

a przede wszystkim efektywność (jakość, dobroć) metody.

niniejszej rozprawie przez słowo problem (zagadnienie) 

rozumiemy zbiór zadań o określonej postaci. Rozpatrzmy na 

przykład zagadnienie programowania całkowitoliczbowego

Jest to ważne zadanie programowania matematycznego, które

mu poświęcona jest bardzo obszerna literatura [30,44,51,75,84]. 

Zauważmy, że w ogólnym przypadku zadanie to nie spełnia defi

nicji 2.1.1, Jeśli na przykład przyjmiem y

to liczba wektorów

spełniających (2.1.4) - (2,1,6) jest nieskończona, co oznacza 

że zbiór rozwiązań dopuszczalnych takiego zadania jest nieskoń-



czony. Natomiast zastąpienie (2.1.5) przez

2.2, Analiza najgorszego przypadku .

Mówiąc, ze metoda A jest efektywniejsza (szybsza) niż me-

oda B, potocznie rozumiem , że rozwiązanie tego samego zada

nia na tym samym komputerz metodą A wymaga mniej czasu niż  

gdzie stała, lub przyjęcie,że

powoduje, 

skończoną

że zadanie programowania całkowitoliczbowego ma

ilość rozwiązań dopuszczalnych.

Podając w (2.1.3) - (2,1,6) liczby całkowite zamiast 

n,m, c1,...,cn, a11,.,.,anm, b1,..,bm uzyskujemy konkretne 

zadanie programowania całkowitoliczbowego. 

Tak więc problem (zagadnienie) to zwykle nieskończony zbiór 

zadań,

Natomiast jako metodę (algorytm) rozwiązującą dany prob

lem będziemy rozumieli odwzorowanie zbioru zadań w zbiór wy

ników,

Algorytmy optymalizacji dyskretnej można klasyfikować w 

różny sposób. Omówimy tu tylko te klasyfikacje, z których bę

dziemy korzystać. A więc przede wszystkim metody dzieli się 

na optymalne i przybliżone. Innym kryterium oceny metod jest 

ich efektywność. Dalej w tym rozdziale zajmiemy się badaniem 

efektywności metod optymalnych optymalizacji dyskretnej. Algo 

rytmom przybliżonym poświęcony jest rozdział 3 rozprawy.
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metodę B, Eksperymentalne porównanie efektywności algorytmów 

stosowane jest od początków techniki komputerowej [80]. Po

dejście to jest często użyteczne w praktyce. Niestety ma ono 

również co najmniej trzy niedostatki;

1. W eksperymentach obliczeniowych rozwiązuje się bardzo ma

ło zadań w porównaniu z licznością zbioru zadań tworzącego 

problem. Tak więc zachowanie algorytmu dla pewnej próbki za

dań bywa utożsamiane z zachowaniem algorytmu dla problemu, 

Wyciągnięte na tej podstawie wnioski mogę być bardzo mylące.

2. Często podczas eksperymentów obliczeniowych powstaje ta

ka sytuacja, że dla części zadań metoda A jest szybsza niż 

metoda B, a dla pozostałych przykładów jest odwrotnie.

3. Eksperymenty obliczeniowe często są wykonywane na kompute

rach różnych typów i często jest trudno porównać uzyskane wy

niki.

Dlatego w ostatnich kilkunastu latach rozpoczęto analizę 

modeli procesów obliczeniowych. Nowy dział metod numerycznych, 

który zajmuje się analizą takich modeli, nazwano złożonością 

obliczeniową. Poniżej omówimy podstawowe pojęcia złożoności 

obliczeniowej, z których będziemy potem korzystać.

Celem analizy złożoności obliczeniowej jest po pierwsze 

oszacowanie jak zmienia się nakład obliczeń wykonanych przez 

dany algorytm w zależności od pewnych parametrów problemu, . 

zwanych rozmiarami problemu. Na przykład dla zadania progra

mowania całkowitoliczbowego takimi parametrami mogą być licz

ba zmiennych n oraz liczba ograniczeń m. Często można wyodręb

nić jeden skalarny parametr charakteryzujący rozmiar problemu. 

W dalszym ciągu będziemy rozpatrywali tylko parametry skalar

ne. Po drugie jeśli ustaliliśmy złożoność oblicza lewą szeregu 
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algorytmów rozwiązujących dany problem to możemy również cha

rakteryzować złożoność obliczeniową problemu , Jest ona wy

znaczona przez najlepszy znany dla tego zadania algorytm. To 

z kolei pozwala wyodrębnić pewne klasy równoważności wśród 

problemów optymalizacji dyskretnej.

Dalej w tym punkcie problem optymalizacji dyskretnej bę

dziemy oznaczali przez P, natomiast zadanie należące do prob

lemu przez I(IϵP).

Istnieje wiele abstrakcyjnych modeli komputerów

Najczęściej stosowanym jest (deterministyczna) maszyna Turin- 

qa. Z pewnym uproszczeniem może być ona zdefiniowana w nastę

pujący sposób. Mamy taśmę z nieskończoną ilością komórek. Każ

da z komórek może zawierać jeden bit informacji, tj. 0 lub 1, 

lub być pustą. Przed początkiem pracy maszyny Turinga na taś

mie zapisane są dane wejściowe zadania, w trakcie pracy maszyny 

na taśmie zapisywane są wyniki obliczeń pośrednich, po za

kończeniu pracy na taśmie zapisany jest wynik. Nad taśmą znaj

duje się głowica. Działanie maszyny Turinga podzielone jest 

na takty. W każdym takcie głowica maszyny czyta znajdujący się 

pod nią symbol i następnie - zgodnie z analizowanym programem 

- może zapisać na to miejsce nowy symbol i poruszyć się w le

wo lub w prawo.

Każdemu zadaniu I problemu P może być przypisany ciąg zer

. jedynek jednoznacznie opisujący I, Zakładamy, że każdy prob

ier P ma pewien schemat kodujący przypisujący każdemu IϵP 

ciąg zer i jedynek. Oznaczmy przez L(I) ilość zer i jedynek 

zużytych przez schemat kodujący dla P do zakodowania I€P. 

Wartuść L.(I) będziemy nazywać długością danych I (rozmia- 

rem zadania.
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Mając ustalony schemat kodujący dla P możemy utożsamiać 

algorytm A rozwiązujący P z maszyną Turinga, która go reali

zuje. W ten sposób zdefiniowaliśmy pojęcie algorytmu determi

nistycznego.

Możemy teraz zdefiniować funkcję złożoności algorytmu A 

dla problemu P. Niech f(n,I) oznacza ilość taktów maszyny 

Turinga (co będziemy również nazywać czasem obliczeń) reali-

zującej algorytm A dla wszystkich I€P takich

Wiedy

L(I) = n.

będziemy nazywali funkcją złożoności obliczeniowej algorytmu 

A dla problemu P (przy ustalonym schemacie kodującym). Tak 

więc f(n) jest miarą złożoności obliczeniowej algorytmu A 

dla P. Zapis f(n) = O(g(n)) oznacza, że istnieje taka sta

ła c że f(n)≥c∙g(n) Vn ϵ [N+, Na ogół nie udaje się wyzna

czyć dokładnej postaci f(n). Znacznie łatwiej jest wyznaczyć 

funkcję g(n) taką że f(n) = O(g(n)l, '

Algorytm A dla P będziemy nazywać algorytmem o wielomia

nowej złożoności obliczeniowej (w skrócie algorytmem wielomia

nowym) jeśli f(n) = O(p(n)) gdzie p(n) jest

wielomianem od n.

Algorytm, którego funkcja złożoności obliczeniowej nie mo

że być ograniczona przez wielomian od n będziemy nazywali a

lgorytmem o wykładniczej złożoności obliczeniowej (w skrócie 

algorytmem wykładniczym).

Pojęcia schematu kodującego dla P i co za tym idzie 

rozmiaru zadania (b(I), IϵP) nie mogę być zdefiniowane w jedno-
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dla każdej ustalonej wartości k. Wtedy może się okazać, że 

algorytm A2 jest algorytmem wykładniczym, natomiast 

algorytmem wielomianowym dla P. Takie manipulacje mogą doprowa

dzić do wielu nieporozumień [24], Tak więc zakładamy, że sche

mat kodujący jest wybrany w odpowiedni sposób.

Na ogół występuje ścisła odpowiedniość pomiędzy rozmiarem 

zadania (k(l)) oraz rozmiarem problemu (n), Niech p(n) o

znacza zbiór zadań dla problemu o rozmiarze n, Wtedy na ogół 

zachodzi następująca zależność 

gdzie d1  stała. Wymaga to często założenia ograniczoności 

współczynników zadania. Na ogół nie powoduje to ograniczenia 

ogólności rozpatrywanego problemu. (2.2.1) oznacza, że L(I) = 

= O(n). To z kolei pozwala nam utożsamić pojęcia rozmiaru za

dania i rozmiaru problemu. Dalej zakładamy, że rozpatrywane 

problemy spełniają (2.2,1). Użycie pojęcia rozmiaru problemu 

jest znacznie wygodniejsze i na ogół posiada w miarę oczywis- 

znaczny i do końca formalny sposób. Spowodowane jest to ogrom

ną różnorodnością spotykanych zadań. Przyjmuje się, że sche

mat kodujący dla P nie jest nadmiarowy ze względu na war

tości L(I), I6P. Rozpatrzmy dla P dwa analogicznie dzia

łające algorytmy A1 i A2,  gdzie rozmiary zadań są odpowied

nio dane przez L1(I) oraz L2(I), Iϵ P. Załóżmy, że L2(I) = 

h(L(I)) przy czym
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tę interpretację.

Zauważmy, że wielomian od n wzrasta stosunkowo powoli 

dla małych wykładników, - Tak więc istnienie dla prob

lemu P wielomianowego algorytmu A powoduje, że każde za

danie problemu P może być stosunkowo łatwo rozwiązane, to 

znaczy istotnie szybciej niż metodą bezpośredniego przeglądu.

Z metodologicznego punktu widzenia wygodniej jest rozpatry

wać w złożoności obliczeniowej problemy decyzyjne niż proble

my optymalizacyjne, Zest to problem mający tylko dwa możliwe 

rozwiązania tak lub nie (1 lub O). Problem decyzyjny jest na 

ogół sformułowany w postaci pytania czy pewna struktura speł

nia pewną właściwość. Na przykład: Czy graf G zawiera drogę 

Hamiltona?. Problem optymalizacyjny może być z łatwością prze- 

transformowany w ciąg problemów decyzyjnych. Niech P=(E,F, c) 

oznacza problem optymalizacji dyskretnej na maksimum (defini

cje 2.1.1) oraz niech B będzie liczbą. Wedy odpowiedni prob

lem decyzyjny może być sformułowany w następującej postaci: 

"Czy istnieje rozwiązanie dopuszczalne P o wartości funkcji 

celu nie mniejszej niż B?", Rozwiązując ciąg problemów decy

zyjnych o tej postaci uzyskamy rozwiązanie optymalne P,

Definicja 2.2.1

Klasa problemów decyzyjnych dla których istnieją algoryt

my wielomianowe jest nazywana klasą P.

Fakt przynależności problemu decyzyjnego do klasy P ozna

cza, że odpowiadający mu problem optymalizacyjny jest stosunko

wo łatwo rozwiązywało w sposób istotnie szybszy niż przy u

życiu metody bezpośredniego przeglądu.

Niestety, istnieje problemów acyzyjnych, cc 'o któ

rych nie wiadomo czy na - "ne do klasy P. Natomiast łatwo 
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sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy pewną strukturę (na 

przykład zbiór łuków grafu G) i możemy stosunkowo łatwo 

sprawdzić, czy struktura daje odpowiedź tak dla zadania de

cyzyjnego (czy tworzy on drogę Hamiltona?). Jeśli możemy ge

nerować takie struktury i sprawdzać, czy dają one odpowiedź 

tak dla zadania decyzyjnego, to możemy udzielić odpowiedzi 

tak dla zadania decyzyjnego (o ile ona istnieje). Te uwagi 

umożliwiają nam wprowadzenie pojęcia algorytmu niedetermi- 

nistycznego. Jest to algorytm zawierający blok generujący 

pewne struktury oraz blok sprawdzający czy dana struktura 

dale odpowiedź tak dla zadania decyzyjnego,

Będziemy mówić, .że niederministyczny algorytm rozwiązuje 

problem decyzyjny w wielomianowym czasie jeśli istnieją dwa 

wielomiany p(n) oraz g(nj takie, że dwie następujące 

właściwości są spełnione V Iϵ P,

1) Jeśli dla I odpowiedź brzmi tak to istnieje struktura 

S (tzn. struktura, która może być wygenerowana), która speł

nia. -

a) jeśli L(I) = n to S może być zakodowane w czasie 

O(p(n)) (nie mówimy nic jak uzyskamy S).

b) jeśli I oraz S są użyte jako wejścia dla bloku 

sprawdzającego oraz k(s) = n' to odpowiedź tak będzie uzy

skami w czasie O(g(n-n')).

2; Jeśli odpowiedzią na I jest nie to nie istnieje taka 

struktura S, która dawałaby odpowiedź tak przy użyciu bloku 

sprawdzającego z S i I na wejściu.

Zauważmy, że jeśli odpowiedź na I brzmi tak to wielomiano

wy algorytm niederministyczny udziela jej w czasie wielomiano

wym. Natomiast w przypadku kiedy odpowiedź brzmi nie nic o za
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chowaniu się algorytmu nie jest powiedziane (być może nigdy 

nie kończy on obliczeń).

Pojęcie algorytmów niedeterministycznych może być w peł

ni formalnie przedstawione poprzez zdefiniowanie niedetermi- 

nistycznych maszyn Turinga (maszyn Turinga z wyrocznię) [1, 

24]. Dla naszych celów nie jest to konieczne.

Definicja 2.2.2.

Klasa problemów decyzyjnych, które sę rozstrzygane przez 

wielomianowe algorytmy niederministyczne jest nazywana klasę 

NP, 

Oczywiście PCNP, Panuje powszechna opinia, że P ≠ NP, 

to znaczy, że P C NP. Pomimo znacznych wysiłków wielu bada

czy problem ten nadal pozostaje otwarty.

Wydaje się, że klasa NP zawiera problemy decyzyjne is

totnie trudniejsze od problemów z klasy P, praktycznie nie

możliwe do rozstrzygnięcia w wielomianowym czasie na deter

ministycznych maszynach Turinga.

W pracy [12] wprowadzono pojęcie wielomianowej sprowadzał 

ności problemów decyzyjnych. Problem P jest wielomianowo 

ra I jest również tak.

sprowadzalny problemu P* co zapiszemy

może być wielomianowe transformowane do I', I' ϵ P* oraz od

powiedź dla I' jest tak wtedy i tylko wtedy kiedy odpowiedź

Definicja
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2) Jeśli P'' c& P' oraz P'&P'' to problemy decyzyj

ne P' i P'' możemy uważać za równorzędne w sensie 

złożoności obliczeniowej. -

Tak więc klasa problemów NP-zupełnych wyodrębnia grupę 

problemów decyzyjnych wzajemnie równoważnych w sensie złożo

ności obliczeniowej,

pracy [12] przedstawiono tzw. problem spełnialności 

będący pierwszym znanym NP-zupełnym problemem decyzyjnym, W 

pracach [39,40] udowodniono NP-zupełność wielu dalszych prob

lemów. W książkach [1,24] potraktowano te zagadnienia bardzo 

wyczerpująco. [24] zawiera spis 320 problemów NP-zupełnych. 

Do dzisiaj znane są setki (jeśli nie tysiące) problemów NP- 

-zupełnych, W czasopiśmie Journal of Algorithms [37] co kwar

tał prezentowana jest lista nowych NP-zupłnych problemów de

cyzyjnych.

Jeśli mamy PϵNP to jego NP-zupełność można udowodnić 

pokazując, że istnieje taki problem P', P'&P oraz P' na

leży do klasy zadań NP-zupełnych,

Jeśli P=NP to P=NP-complete, inaczej P∩NP-complete=Ø u

dowodnić, że P=NP można w następujący sposób wystarczy poka

zać, że istnieją dwa problemy decyzyjne P* i P*' spełnia

jące: <

P'ϵ NP-complete, P'' ϵ P oraz P'&P'',

'Wtedy dowolny NP-zupełny problem decyzyjny może być : -- 

strzygnięty na deterministycznej maszynie Turinga w wielomia

nowym czasie.Definicja 2.2.4.

Problem optymalizacyjny należy do klasy problemów NP t ud- 

nych (NP-hard), jeśli odpowiadający mu problem decyzyjny nale 
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ży do klasy problemów NP-zupełnych.

Definicja 2,2,2 oznacza, że każdy NP-trudny problem op

tymalizacji dyskretnej jest co najmniej tak trudny jak do

wolny NP-zupełny problem decyzyjny.

Klasę problemów optymalizacyjnych dla której odpowiednie 

problemy decyzyjne należę do klasy P będziemy również nazy

wać P,

Do klasy problemów NP-trudnych należy wiele ważnych za

gadnień optymalizacji dyskretnej. Jeśli P≠ NP ,co według o

pinii czołowych specjalistów w tej dziedzinie jest nieomalże 

pewne [1,24,29,39,40,49,54,71] to z pewnym uproszczeniem mo

żemy stwierdzić, że dla NP-trudnych problemów optymalizacji 

dyskretnej nie istnieję algorytmy o złożoności obliczeniowej 

istotnie lepszej od metody bezpośredniego przeglądu.

Tak więc możemy się spodziewać ogromnej różnicy w nakła

dach obliczeń niezbędnych dla rozwiązywania problemów opty

malizacji dyskretnej z klas problemów NP-trudnych i P. Przy 

czym nawet rewolucyjny wzrost szybkości komputerów niewiele 

poprawi realną możliwość rozwiązywania NP-trudnych problemów 

optymalizacji dyskretnej,

2,3, Analiza średniego przypadku

Ocena złożoności obliczeniowej algorytmu, a więc również 

pośrednio i problemu, który jest rozwiązywany przez dany al

gorytm jest określona przez zadanie najtrudniejsze dla tego 

algorytmu krócej mówimy, że algorytmy (a więc i problemy) są 

oceniane w najgorszym przypadku. Powstaje kilka wątpliwości, 

1) Może się okazać, że algorytm ma wykładniczą złożoność ob
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liczeniową tylko w rzadko spotykanym, najgorszym przypadku, 

natomiast w średnim, przeciętnym przypadku ma on wielomiano

wą złożoność obliczeniową.

2) Istnieje wiele problemów z klas P oraz NP-complete bar

dzo podobnych do siebie, tak że na pierwszy rzut oka różnica 

między nimi wydaje się nieistotna.

3) Dla wielu NP-trudnych problemów istnieją przybliżone 

algorytmy wielomianowe o zagwarantowanej, wysokiej jakości 

rozwiązań, z kolei dla części problemów z tej klasy algoryt

my takie mogą istnieć tylko wtedy kiedy P=NP,

4; Może się też okazać, że algorytm przybliżony o niskiej 

złożoności obliczeniowej może w średnim przypadku dawać roz

wiązania optymalne problemu.

Dyskusją zagadnień związanych z algorytmami przybliżony

mi zajmiemy się w następnym rozdziale.

Rozpatrzmy zagadnienia programowania całkowitoliczbowego 

(2.1.3) - (2.1.6) oraz programowania liniowego (2.1.3) - 

- (2.1.5), Różnią się one od siebie tylko warunkiem całko- 

witoliczbowości zmiennych (2,1.6) w zagadnieniu programowa

nia całkowitoliczbowego.

Dużym osiągnięciem w programowaniu matematycznym było u

dowodnienie przez Chaczjana [28,40], że zagadnienie programo

wania liniowego należy do klasy P. Natomiast zagadnienie pro

gramowania całkowitoliczbowe? należy do klasy NP-trudnych 

problemów. Od dawna powszechnie stosowany do rozwiązywania 

zadań programowania liniowego jest algorytm sympleks. Algo

rytm ten ma w najgorszym przypadku wykładniczą złożoność ob

liczeniową [46]. Natomiast w średnim przypadku algorytm ten 

ma wielomianową złożoność obliczeniową [73].
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Średni przypadek jest badany w następujący sposób. Przyj

mujemy pewne, możliwe najogólniejsze założenia odnośnie roz

kładów probabilistycznych współczynników problemu, następnie 

staramy się uzyskać wartość oczekiwaną ilości taktów maszyny 

Turinga jako funkcję rozmiaru problemu [43,72]. Jeśli udaje 

się uzyskać wynik pokazujący, że przy przyjętych założeniach 

funkcja złożoności obliczeniowej zadania jest wielomianem 

prawie wszędzie, lub przynajmniej w sensie wartości średniej 

to mówimy, że dla określonej klasy zadań dany algorytm ma 

w średnim przypadku złożoność wielomianową.

Niestety, uzyskanie wyników tego typu jest na ogół bar

dzo trudne. Tylko dla bardzo szczególnych zadań i prostych 

algorytmów dla ich rozwiązywania udaje się uzyskiwać wyniki 

tego typu. I tak dla algorytmu sympleks dla zadania programo

wania liniowego, aby udowodnić, że w średnim przypadku ma on 

wielomianową złożoność obliczeniową, trzeba było przyjąć za

łożenia o równomiernym rozkładzie probabilistycznym współczyn

ników problemu. Dalej w pracy nie będziemy zajmować się za

gadnieniami tego typu.

Wykorzystując metody probabilistyczne, można również roz

szerzyć przytoczoną w poprzednim punkcie klasyfikację proble

mów optymalizacyjnych [54,86].

Algorytm A dla problemu decyzyjnego P nazywamy wielomiano

wym algorytmem losowym jeśli V IϵP niedeterministyczna 

maszyna Turinga realizująca ten algorytm

1) zatrzymuje się i drukuje O w przypadku odpowiedzi nie,

2) zatrzymuje się i drukuje 1 w przypadku odpowiedzi tak_ 

z prawdopodobieństwem błędu równym 1/k, gdzie k≥2 liczba 

całkowita niezależna od rozmiaru danych wejściowych zadania,
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Definicja 2.3.1.

Klasa problemów decyzyjnych, które są rozstrzygane 

przez losowe algorytmy wielomianowe jest nazywana klasą 

RP,

Oczywiście P  IRP, Również ma miejsce RP NP.

Klasy złożoności obliczeniowej możemy teraz opisać w na

stępujący sposób .

Nie wiadomo, czy włączenia w (2,3,1) są ścisłe. Opinia 

specjalistów jest taka, że P - HP oraz NP ≠ RP, Nie

znany jest do tej pory żaden problem decyzyjny należący 

ch RP\P, Z kolei przynależność problemu decyzyjnego do - 

klasy RP oznacza, że jest on w praktyce łatwo rozstrzy- 

galny [54,86].. Co więcej często algorytmy użyte do dowodu 

przynależności problemu do klasy RP mają zastosowanie 

praktyczne.

Dalsze rozszerzenie klasyfikacji złożoności obliczenio

wej problemów decyzyjnych (a co za tym idzie, również opty

malizacyjnych) jest możliwe poprzez wprowadzenie pojęcia 

algorytmów losowych realizowalnych na losowych maszynach 

Turinga [27,86], Algorytm taki charakteryzuje się tym, że 

ala dowolnego zadania I problemu decyzyjnego P odpowiedź 

udzielona przez niego jest dowolna, przy czym prawdopodobień

stwo błędu nie jest  określone.

Definicja 2, /

Klasę problemów decyzyjnych rozstrzygalnych przez loso-

we algorytmy realizowalne na losowych maszynach Turinga na

zywamy PP, '



22 -

Definicja 2.3.3.

Klasę problemów decyzyjnych należących do PP z prawdo

podobieństwem błędu ograniczonym przez stałą mniejszą od 1/2 

nazywamy BPP,
 

Oczywiście BPP C PP, W [21] udowodniono, że NPcPP. Wy

da je się, że BPP ≠PP oraz NP /= PP ale fakty te nie 

zostały dotychczas rozstrzygnięte. Nie wiadomo nic o współ- 

zależności pomiędzy NP i BPP,

Klasy opisujące złożoność obliczeniową problemów decy

zyjnych można teraz przedstawić w następujący sposób:

Jak już było powiedziane, dokładne włączenia w

(2.3.2) nie są znane, jest nawet możliwe, że wszystkie te 

klasy są sobie równe aczkolwiek, za wyjątkiem klas P i RP, 

jest to bardzo mało prawdopodobne.



Rozdział 3. Ocena jakości algorytmów optymalizacji 

dyskretnej

3.1. Sformułowanie zagadnienia

Jak wykazują wyniki analizy złożoności obliczeniowej, 

najgorszym przypadku dla bardzo wielu ważnych z terorety- 

cznego i praktycznego punktu widzenia zagadnień optymalizacji 

dyskretnej należących do klasy NP-trudnych problemów wydaje 

się nieprawdopodobnym istnienie optymalnych algorytmów o nis

kiej (wielomianowej) złożoności obliczeniowej.

Ten fakt spowodował gwałtowny wzrost zainteresowania a- 

Igorytmami przybliżonymi, tanimi w sensie złożoności oblicze

niowej, o "wysokiej" jakości rozwiązań.

Od tego momentu praktycznie skupimy naszą uwagę na algo

rytmach przybliżonych o wielomianowej złożoności obliczenio

wej. Głównym przedmiotem naszego zainteresowania będzie ja

kość uzyskiwanych rozwiązań. Również do tego zagadnienia is

tnieją podejścia tak najgorszego jak i średniego przypadku. 

Zostaną one przedstwione w punktach 3.2 i 3.3 odpowiednio. 

Od tego momentu będziemy operować tylko rozmiarem problemu 

i pod pojęciem rozmiaru zadania będziemy rozumieli rozmiar 

problemu do którego dane zadanie należy.

3_.2. Analiza najgorszego przypadku '

Jeśli dla problemu optymalizacji dyskretnej P mamy pewien 

aigorytm przybliżony A, chcielibyśmy wiedzieć jak on pra

cuje. dla dowolnego zadani- I należącego do P, to znaczy jak 

barzo różni się rozwiązanie przybliżone od optymalnego i ja



ka jest złożoność obliczeniowa danego algorytmu.

Definicje przytoczone poniżej [4,26,29,38,71,76] przed

stawiają pewną klasyfikację algorytmów przybliżonych dla 

problemów optymalizacji dyskretnej w oparciu o metodologię 

najgorszego przypadku.

Definicja 3,2,1,

Niech ε > 0 będzie stałą. Algorytm będziemy nazywali 

ε - przybliżonym ε - approximate algorithm) dla P jeśli

V Iϵ P algorytm generuje rozwiązanie z wartością funkcji 

celu F(I) spełniające:

wartością funkcji celu rozwiązania op-gdzie F*( I)> u jest

tymalnego I. ε nazywamy dokładnością tego algorytmu.

Zauważmy, że ta definicja nie nakłada żadnych ograniczeń 

na złożoność obliczeniową algorytmu, a dokładność jego jest 

stała, nie zależy od rozmiaru zadania.

Definicja 3.2.2.

Algorytm, który V Iϵ P, oraz dowolnego ε>O staje się 

ε - przybliżonym algorytmem będziemy nazywali schematem apro 

ksymującym dla problemu P (appronimation scheme).

Jeśli dla problemu P istnieje schemat aproksymujący, to 

V Iϵ P możemy uzyskać rozwiązanie przybliżone dowolnie blis 

kie do optymalnego, natomiast nie mamy żadnych gwarancji co 

do złożoności obliczeniowej takich algorytmów.
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Definicja 3,2.2,

Algorytm, który V I ϵ K oraz dowolnego ε> O staje się

mu jest ograniczony przez wielomian od rozmiaru problemu bę

dziemy nazywali wielomianowym schematem aproksymującym (po-

Ivnomial time approximation scheme, w skrócie

Wielomianowy schemat aproksymujęcy daje nam rozwiązanie 

przybliżone dowolnie bliskie do rozwiązania optymalnego w 

czasie ograniczonym przez wielomian od rozmiaru zadania.

Definicja 3.2.4.

Algorytm, który V Iϵ  P oraz dowolnego ε> 0 staje się 

schematem aproksymującym, przy czym czas pracy tego algoryt

mu jest ograniczony przez wielomian od rozmiaru problemu oraz 

1/ε, będziemy nazywali w pełni wielomianowym schematem apro- 

ksymującym (fully polinomial time approximation scheme, 

w skrócie FPAS) dla P,
W literaturze [23,26,29,38] znanych jest wiele algorytmów 

przybliżonych dla problemów optymalizacji dyskretnej, spełnia

jących definicje (3.2,1) -(3,2.4),

Zauważmy, przyjmiemy

b≥3, a,b,c stałe, n rozmiar problemu to w pełni wielomiano

wy schemat aproksymujący staje się algorytmem o wielomianowej 

złozonosci obliczeniowej. Natomiast, jeśli przyjmiemy

to FPAS staje się algorytmem o wykładniczej złożoności obli

czeniowej.

Dla części NP-trudnych problemów optymalizacji dyskretnej 

istnieją algorytmy typu FPAS lub PTAS [4,29] . 

Niestety, okazało się, że dla wielu NP-trudnych problemów 

istozonie algorytmu typu FPAS oznacza NP=P, to znaczy przyjęcie
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-trudnych problemów optymalizacji dyskretnej możliwe jest 

uzyskanie algorytmów typu FPAS lub PTAS (chyba, że P = NP), 

NP-trudne problemy dla których nie istnieją algorytmy typu

FPAS lub PiAS są uważane za szczególnie złożone NP-trudne 

problemy ("hard core" of NP-hard problems) optymalizacji 

dyskretnej.

3.3, Analiza średniego przypadku

W oparciu o metodologię przedstawioną w poprzednim punk

cie, można uzyskać dla pewnych problemów optymalizacji dys

kretnej algorytmy przybliżone o bardzo wysokiej dokładności 

obliczeń i niskiej złożoności obliczeniowej.

Tym niemniej nie wydaje się, aby był to właściwy model 

do oceny jakości rozwiązań dawanych przez algorytmy heurys

tyczne (lub z gwarancją dokładności w sensie definicji 3.2,1) 

o niskiej złożoności obliczeniowej, dających "w średnim przy

padku" bliskie optimum rozwiązania, - 

przyjąć probabilist modele problemu (zadania)  algoryt

mu. Probabilistyczny model zadania może być w naturalny spo

jest

jest

ograniczony przez w

rozmiaru problemu. Tak na przykład w przyp 

grafie [29],

Okazuje się, że tylko dla dość ograniczonej

a czas pracy algorytmu

cyklu lub drogi Hamiltona w

Lelomian od

adku problemów

grupy NP-

powoduje, że rozwiązanie przybliżone uzyska

dokładnością jest rozwiązaniem optymalnym zadania,

Tutaj pomocna może się okazać analiza probabilisty

Aby przeprowadzić analizę probabilistyczną algorytmów

(więc również i przebiegów) optymalizacji dyskretnej, należy
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sób uzyskany poprzez przyjęcie założenia, że dane wejściowe 

zadania są realizacjami pewnych zmiennych losowych. Podając 

rozkłady tych zmiennych losowych, uzyskujemy losowe zadanie 

optymalizacji dyskretnej. Niestety nie we wszystkich przy

padkach może to być zrobione w oczywisty i jednoznaczny spo

sób [3,43,60,72,85]. Mając ustalony model probabilistyczny 

zadania, model algorytmu tworzony jest poprzez zastąpienie 

operacji nad danymi liczbowymi operacjami nad zmiennymi lo

sowymi, tUtedy praca algorytmu charakteryzowana jest przez 

szereg zmiennych losowych, powstałych poprzez wykonanie 0- 

peracji wymaganych przez algorytm nad zmiennymi losowymi o- 

pisujacymi dane wejściowe zadania. Załóżmy, że mamy ustalone 

rozkłady probabilistyczne danych wejściowych zadania, niech 

n oznacza rozmiar problemu. Oznaczmy przez HEU(n) oraz 

OPT(n) zmienne losowe opisujące rozwiązanie przybliżone uzy

skane przez algorytm heurystyczny A oraz rozwiązanie opty-

malne odpowiednio. Jeśli

to mówimy, że

Oznacza to, że algorytm A daje rozwiązanie dążące do roz

wiązania optymalnego zadania (przy ustalonych rozkładach pro-



babilistycznych danych w zadaniu) z prawdopodobieństwem dą

żącym do jedności lub p.w. (wszędzie poza, być może, zbiorem 

o mierze O). Oczywiście, zbieżność typu p.w, jest mocniej

sza od zbieżności według prawdopodobieństwa. Jeśli

HEU(n) - OPT(n) może być przedstawione jako suma niezeleż-
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((3.3.6)) ∑ no takie, że V n>no g(n) = 1 to fakt ten rów

nież oznacza, że algorytm A jest w pewnym sensie optymalny,

Należy przy tym mieć na uwadze, że z (3,3.5) g(n) = 1 w ogól

nym przypadku nie musi oznaczać, że istnieje wynik typu

(3.3.1) lub (3,3.2),

Tak więc aby ocenić w średnim przypadku pracę pewnego

algorytmu,

we

musimy umieć w jakiś sposób ocenić zmienne loso- 

OPT(n) oraz HEU(n) oraz współzależności między nimi.

Bardzo interesującym produktem ubocznym analizy probabilis

tycznej problemów optymalizacji dyskretnej są wartości śred

nie rozwiązań przybliżonych i optymalnych zadań E(HEU(n)) 

i E(OPT(n)), jako funkcje rozmiaru problemu, rozkładów 

probabilistycznych danych wejściowych w zadaniu oraz ewen

tualnie innych parametrów zadania. Wielkości te pozwalają 

zaobserwować zachowanie rozwiązań dla różnych zadań, to zna

czy jak wpływa zmiana rozkładów danych w zadaniu na postać 

rozwiązań przybliżonego i optymalnego.

Niestety, bardzo często analiza probabilistyczna zadań

optymalizacji dyskretnej napotyka na olbrzymie trudności tech

niczne. Duża część znanych z literatury wyników dotyczy sto

sunkowo prostych problemów i nieskomplikowanych algorytmów 

dla ich rozwiązywania. Co więcej, uzyskiwane wyniki dotyczą 

na ogół bardzo prostych (równomiernych) i niezbyt realistycz

nych rozkładów danych w zadaniu, Powstaje również pytanie, 

czy rozkłady probabilistyczne w odpowiedni, właściwy sposób 

opisują spotykane w praktyce zadania?

tych wątpliwo  ści znanych jest sporo interesujących

wyników a nalizy probabilistycznej problemów optymalizacji dyskretnej
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to

pokazujące, że dla pewnej klasy problemów optymalizacji 

kretnej dowolny algorytm uzyskujący rozwiązanie dopuszczal

ne zadania, daje asymptotycznie rzecz ujmując rozwiązanie 

optymalne zadania z prawdopodobieństwem zdążającym do jednoś-

ci, Konkretniej:

Niech Em oznacza zbiór m elementowy (definicja  '
2.1.1) oraz niech Fm oznacza zbiór rozwiązań dopuszczal

nych zadania, |Fm| jego moc, I rozwiązanie dopuszczalne

n(m,I) ilość elementów aϵE należących do I.

Niech cm: Em →[R+ będzie funkcja celu. Dla zadania optymalizacji 

dyskretnej z funkcją celu w postaci (2,1,1) ((2.1,2) 

rozwiązanie optymalne zadania z funkcją celu w postaci 

(2,1.2) ((2.1„1)) daje "najgorsze" z możliwych rozwiązanie

dopuszczalne zadania

Twierdzenie

Dla dowolnych

są niezależnymi zmiennymi losowymi okreś

lonymi na przedziele [0,1]



strona nieczytelna





Oznaczmy przez zOPT(n) i z z kreską OPT(n) wartości rozwiązań op

tymalnych dla BZZ i LZZ odpowiednio, Oczywiście



i, =1. . .

i=1,...n

że współ

λi, jest nazywane efektywnością zmiennej xi 

 w BZZ, Bez utraty ogólności możemy założyć, 

czynniki zadania spełniają następującą, zależność

Aby spełnić (4,1.5) wystarczy posortować w BZZ, wyznacza

jąc nowe indeksy zmiennych. Może to być uczynione w koszcie 

O(n-ln n) (w średnim przypadku O(n)).,

Algorytm (4.1.4)' przy wstępnym spełnieniu (4..1,5) będzie

my nazywali algorytmem zachłannym short-

ten algorytm rozwiązania przybliżonego dla BZZ przez

algor

Algorytmy oparte na podobnej idei są powszechnie stoso- 

w optymalizacji dyskretnej. Dla części problemów są one 

ytmami optymalnymi (na przykład zagadnienie najkrótsze-

go drzewa rozpinającego 10

BZZ:Rozpatrzmy prosty przykład

W sensie metodologiiw grafie





następującej postaci
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Natomiast, jeśli przyjmiemy, że 0, jest pewnym para

metrem liczbowym, którego wartość jest wybierana w następu

jący sposób '

to powstają dwa przypadki

1)' s ()h(*)< b(n) < s'(^*). 'Wtedy = X oraz prawdzi-
' i^ + i

we są wszystkie rozważania przeprowadzone dla wybrane

go według (4,1.10) *

Uwzględniając (.4,1,7) również w

Przy czym jeśli X* r X * *
i ^-1 

z^(X; = z^Oy), co oznacza,

tym przypadku zachodzi (4.1.111,

"3 wtedy s^(3_*)= s^(^), 

że (4,1,11) spełnione jest

na równość. Tak więc jeśli istnieje X* takie, że

to (4.1.11) przyjmuje następującą postać:

Co oznacza, że algorytm zachłanny (a w rzeczywistości jego
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obciętą wersję) daje rozwiązania optymalne BZZ oraz LZZ z rów
nymi wartościami funkcji celu.

Zauważmy jeszcze, że V Ak > O zachodzi:

Do tej pory zakładaliśmy, że rozmiar zadania n jest stały.

Od tego miejsca rozmiar zadania będzie mógł wzrastać nieogra

niczenie, Zakładamy, że znana jest reguła według, której uzy

skiwane są kolejne współczynniki zadania. Na przykład jeśli 

dla n=k mamy BZZ to powiększenie rozmiaru zadania do n=k+l od

bywa się poprzez podanie wartości C]<*l*ctk+l'b^<:+lX,

Warunek 4,1.13 może być asymptotycznie spełniony tylko przez 

bardzo szczególne postacie BZZ.

Natomiast jeśli istnieją funkcje , A^\ ^'(n),P(n)-^O

przy n-^e^ , takie że n 1

oraz

to wtedy

Uwzględniając (4,1, 7) i (4,1,15) otrzymamy (4.1,17),

Tak więc jeśli (4.1,16) jest spełnione ,to algorytm za

chłanny (jego obcięta wersja) daje rozwiązanie BZZ o warto

ściach funkcji celu zdążającej przy n-*oo do wartości rozwią

zania optym Lnego,
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}

jak Ju^L wspomniano pop'rzednio, aby przeprowadzic anaiz*" 

zę probabilistyczną problemu niezbędny jest probabilistycz

ny model zadania. W przypadku BZZ, (4.1.1) - (4.1,3), moż

na to uczynić przyjmując, że współczynniki problemu a.,c., 

i=l,..*,n są realizacjami pewnych zmiennych losowych A.,C 

i=l,...*n, Losowe zadanie załadunku otrzymujemy poprzez

p.

ustacenie oys^rysuant

Pozostaje

Załóżmy, że zmienne

wartaści z pewnego, przedziału (O,dJ, gdzie d> O stała,

w skrócie i C.i są określone na (o,d]. Bez

utraty- ogólności, mażemy prz 

określone na ('C,1] oznacza,

Fakt, że w są

i

Losowych

Uwzględniając (4.1.3) zmienne losowe 

przedstawić w następującej postaci:

można
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odpowiednio ich dys-

gdzie Ad(?t) oraz C^(óL) są następującymi zmiennymi

losowymi

Oznaczmy przez

trypuanty, gdzie λ jest parametrem 

na je zapisać następująco

Zgodni

oraz analogicznie

Pcwstaw teraz .dwa przypadki O<% < 1 oraz X1, Dalej 

ograniczymy nasz^ uwagę do przypadku 1, Przy założeniu, że 

^i są wzajemnie niezależnymi zmiennymi

losowymi powyższe wyrażenia można przepisać w następującej 

postaci: . '



41



42

C^(2^),Cj(i), i,j l,,..,n,i/j są wzajemnie niezawlżr.ymi 

zmiennymi losowymi. Wartość średnia zmiennej Losowej 

C^fc) wyraża się następująco:

Powyższe wzory zapisano przy użyciu całki Lebega-Stirltjesa.

Z rozważań poprzedniego punktu wynika, że jeśli spełnione 

jest (4,1.16) to wtedy algorytm zachłanny (jego obcięta, 

skrócona wersja) daje rozwiązania przybliżone BZZ o bardzo 

wysokiej jakości.

Tak więc aby udowodnić, że w średnim przypadku algorytm 

zachłanny jest praktycznie rzecz bioręc algorytmem optymal

nym dla BZZ wystarczy nałożyć takie warunki na zmienne loso

we opisujące współczynniki zadania aby (4,1,16) było speł

nione z prawdopodobieństwem zdążającym do jedności przy

Definicja 4.2,1. '

Niech f(n) i g(n), n=sl,2,..., będą zmiennymi losowymi.

Będziemy mówili, że f(n) równa się w przybliżeniu g(n)

prawie na pewno, co oznaczymy

jeśli istnieje funkcja

że

taka.

oraz że f(n) jest mniejsze od g'n) prawie na pewrw, co

c

ozna

jeśli istnieją dwie funkcje.



takie, że

z kolei zgodnie z twierdzeniem o zbieżności zdominowanego 

ciągu [57,strna154] dowodzi (4.2,6),

Zauważmy, że twierdzenie 4,2.1 jest niekonstruktywne.

twierdzenie 4

Niech będą zmiennymi loso

wymi określonymi na przedziale (0.1] , Jeśli istnieją

spełniające następujące zało-

żenia

(iii) H^(x) i -l,,,.,n są funkcjami całkowalnymi w sensie

Lebega-Stieltiesa^to wtedy

oraz

gdzie

Dowód:

Warunki (i) oraz (ii) Twierdzenia oznaczają spełnienie 

(4.1.16) (p.n) co zgodnie z (4,1,17) oznacza spełnienie 

(4.2,5) (p.,n„)

Zauważmy, że ffn)tig(n) (p.n) oznacza, że f(n)-g(n)—: 

oraz, że zgodnie z warunkiem (iii) twierdzenia 

całkowalną w sensie Lebega-Stieltiesa zmienną losową, co



Nie są

Hi(y) 

dzenia

podane warunki jakie muszą spełniać funkcje Gj(x),

i = l,., ,.,n b(n), aby spełnione były założenia twier

4,2,1, Poniższe Twierdzenie wyodręnia szeroką klasę 

losowych zadań załadunku spełniających założenia Twierdze

nia 4.2,1.

Twierdzenie 4.2.2.

Jeśli V n), 2 A^,A^,..,.,A^,C^,....,C^ są wzajemnie nie

zależnymi zmiennymi losowymi określonymi na przedziale (O.1J 

takimi, że spełnione są następujące założenia^

(v) Hi(x), i=l,,.,,n są funkcjami całkowalnymi w sensie 

Lebega-Stieltiesa,
&&to wtedy spełnione są założenia Twierdzenia 41? 1

Należy udowodnić, że spełnione są założenia (i) oraz (ii) 

Twierdzenia 4^2.1,.

Rozpatrzmy wartość średnią zmiennej losowej S^(X), W )^ 1 

z (4.2.1) i (4.^2,3) wyraża się ona następująco:



To znaczy E(Sn(i)) jest funkcją nierosnącą ze względu na 

W , z uwagi na (iii) E(Sn(Ju)) jest funkcją ciągłą ze 

względu na i .

Rzeczywiście dla ciągłości E(S ( A. )) wystarczy ciągłość

Oczywiście, że

zauważmy

Udowodnijmy dla przykładu, że

przeciwnie istnieje stała )w 1 taka,

z (4.2., 7) otrzymujemy:

Wtedy



4 T

uzyskaliśmy

Tak więc przy

zauważmy, że Rzeczywiście

dowód jest analogiczny

z uwagi na założenie (iii) oraz to,że mamy

wiec również

Wykorzystsjmy nierówność Markowa [57] w następującej po

staci:

Wtedy:

Dalej:

Z (4.2.9) mamy 

sprzeczność z
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a więc

Oznaczmy



Mamy również:

nia

oduje, że spełnione

4.2,1, Mianowicie

jest założenie (ii) Twierdze-

kolei z założenia (iii)

co daje

A więc

Analogicznie

Z uwagi na fakt, że wyniki

te oznaczają, że zgodnie z definicją 4.2.1.

co oznacza spełnienie założenia (i) Twierdzenia 4,2,1,



(patrz punkt 4.4,), gdyż może być ono stosunkowo najłat

wiej uzyskane,

Uwaga 2,

Równość przybliżona prawie napewno oznacza zbieżność 

mocniejszą niż zbieżność według prawdopodobieństwa, słabszą 

natomiast od zbieżności prawie wszędzie ( patrz punkt 3.3).

Twierdzenia 4.1.1. i 4.1,2. wyodrębniają klasy lożo

wych binarnych zadań załadunku, dla których algorytm za-

Uwaga 1.

W (4.2.6.) zamiast λn można używać
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chłanny daje prawie optymalne rozwiązanie zadania, 

Mówiąc innymi słowami BZZ i LZZ są wtedy prakty

cznie ekwiwalentne. Założenia Twierdzenia 4,2.2. speł

niają bardzo szerokie klasy binarnych zadań załadunku 

(patrz punkt 4,4.). Uzyskane wyniki pozwalają również 

zaobserwować zachowanie wartości średnich rozwiązań 

(patrz punkt 4.4,), Wyniki zbliżone do przedstawio

nych w tym punkcie zawarte są również w [79! .

4,3, Analiza probabilistyczna algorytmu najprostszego.

W ^3j pokazano dla bardzo ograniczonej klasy rozkła

dów danych wejściowych BZZ , że algorytm najprostszy 

pracuje w średnim przypadku źle. Na ile źle dla róż

nych rozkładów probabilistycznych danych wejściowych 

BZZ ? Aby choć w części odpowiedzieć na to pytanie , 

wystarczy obliczyć wartość oczekiwaną rozwiązań i po

równać z wynikami uzyskanymi w poprzednim punkcie 

(4.2,6.).

czynniki

Tak jak w poprzednim punkcie zakładamy, że współ- 

binarnego zadania załadunku (4.1,1, ) -

(4.1.3.) <^1 ' ^2' * * * * * * , ... , są

realizacjami zmiennych losowych ^1 * * *'
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Dowód jest natychmiastowy, jeśli w (4,3,2) i (4,3,3) podstawi

my 1 zamiast X,

Równania rekurencyjne (4.3.1) w ogólnym przypadku są trudne

Go rozwiązania. Natomiast dla przypadku. 1 sdy ma

ją rozkład równomierny na (D,. 1] dają s/ą .na łatwo rozwiązać

Reasumując

Wniosek 4.3.1



rozwiązanie (4.3.1), (4.3.2) (4.3,3) przyjmuje następu-

jącą postać:

mają rozkład równomierny na

iezależnymi zmiennymi losowymi, a więc



uwzględniając (4.3.7)

i rozkładów prawdopodobieństwa  współczynników zadania

.'iono pewne wyniki analizy prababć-



nyc h) jako funkcji rozmiaru zadania, rozkładów proba bilis—

tyc znych współczynn ików zadania oraz wartości p rawej stro-

m)'

W jsJ pokazano, że dla BZZ ze ws półczynnika mi o dyskret

nym równomiernym ro zkładzie algorytm zachłanny daje w śred-

nim przypadku rozwiązania optymalne zadania, na tomia st algo

ryt m najprostszy ro związania, istotn ie gorsze o d opt ymalne-

g u . Wykorzystując i 4.2.2 oraz *'* —* —, moze

my uzyskac pocoone wyniki dla różnorocnych klas rozk ładów

dan ych w zadaniu, Dslej rozpatrzymy potęgowe i wykła dni-

o ze oysoryzu^nty oa nych wejściowych zadania. Do oys^ rybuant

PO t ęcowwch zaliczvm Y następujące tun zcje:



Wybierając odpowiednio dużą wartość J3 można uzyskać 

E-(x) dowolnie bliskie do 0, natomiast przy dostatecznie 

małym 2-(x) może być dowolnie bliskie do 1. 

Dalej zakładamy, że Ai,A^,,„.,,An*C.. są wzajemnie

niezależnymi zmiennymi losowymi określonymi na (o.lj. 

Przykłady 1) - 4) prezentują zachowanie algorytmów zachłan

nego (rozwiązań optymalnych) i najprostszego dla klas roz

kładów współczynników spełniających zało unia Twierdzeń 

4.2.2 i 4,3.1. Przykład 5) - 11) prezentują zachowanie roz

wiązań optymalnych (zachłannych) dla grup rozkładów probabi

listycznych spełniających założenia T ie'd:eń 4,2.1 i 4,2.2. 

zgodnie z założeniami Twierdzenia 4.3,. 'okładamy w przyk

ładach 1) - 4), że zmienne losowe A^,A^ ,A mają roz

kład równomierny na (0,1], to znaczy

ciach średnich

Jest to ciąg zmiennych losowych o malejących wartościach 

średnich.

Rozkład wykładniczy, a ściślej mówiąc obcięty rozkład 

wykładniczy, ma następującą postać funkcyjną:
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Natomiast

oraz

Twierdzenie 4.3,1,

miennych

zgoda

w poniższych przykładach zastosowaliśmy różn

losowych C_, ,
i





Zauważmy, ,że we
E(z.-.^,(n)) 
E(z"/n)

czterech rozpatrzonych przykła

dach 0 przy n-^oct , przy czym w przykła

dach

dzie

rytm

natomiast w przykła-

W przykładzie czwartym algo-

"skompromitował". Wartość

średnia rozwiązania uzyskanego przez algorytm najprostszy 

w tym przypadku ograniczona jest przez 1 1, podczas

gdy wartość średnia rozwiązania optymalnego (zachłannego) 

dąży do nieskończoności przy .

w przykładach 5) - j' ' przedstawimy dalsze możliwości

zastosowania iwierdzeń 1 i 4.2,2 dla różnych kombinacji

zaproponowanych dystry

1) - 3) tak szybko jak

4) z szybkością

najprostszy się niejako
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W wyprowadzeniu pozostałych

ną technikę przy czym czasami stosowaliśmy równość przybliżoną, 

Chodziło nam o uwypuklenie zależności funkcyjnej X * 

E(ZgR(n)) od rozmiaru zadania n
JL ipienie dla ych n 4 przez
i=li

W niektórym ,^zypadkach przykłady

nej postaci A(Y E(Z^^(n)) wydaje

ud je się uzyskać w miki przybliżeń

dot^adu^

przykładów stosowano analogicz-

oraz

(na przytład poprzez zastą-

In n - stała Eulera).

8) - 11) uzyskanie analitycz- 

się raczej niemożliwe, na-

tomiast

stopniu

n

ści (na przykład przez zast

O^x X*-4<*3 przy

przez *in n ,

o dowolnie dużym

cienie dla dużych

i-K>O; przez
1
i

Wyprowadźmy dla przykładu 5)
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Zauważmy, na przykład, że obcięty rozkład wykładniczy 

wykazuje bardzo zbliżone (z dokładnością do stałego mnożni

ka) zachowanie do rozkładu równomiernego. Porównajmy przykła

dy 1) i 2) z przykładami 10) i 11).

Przykłady 5) - 9) pokazują, że na funkcjonalną zależność 

wartości średniej rozwiązania optymalnego (zachłannego) ma 

wpływ probabilistyczna natura współczynników ograniczenia _ 

(postać G^(x), i=l,,,,,n), natomiast postać H^(x), i=l,..,

,,,,n, czyli probabilistyczne właściwości współczynników 

funkcji celu mają wpływ tylko na niewiele się zmieniającą 

w zależności od konkretnego wariantu H^(x) (na przykład 

poprzez ustalenie różnych wartości r w przykładzie 5) sta

łą, Zauważmy też, że w Twierdzeniu 4*2,2 nakłada się mocne 

ograniczenia dotyczące postaci G^(x), natomiast praktycz

nie nic nie wymagamy od Hk(x), i=l,,,,,n.

Nasuwa to wniosek, że postać współczynników funkcji celu 

ma znacznie mniejszy wpływ na właściwości binarnego zadania 

załadunku niż postać współczynników ograniczenia.

Następnym wnioskiem jest fakt, że w średnim przypadku 

algorytm zachłanny wykazuje znaczną przewagę nad algorytmem 

najprostszym, podczas gdy w sensie metodologi najgorszego 

przypadku oba te algorytmy zachowują się tak samo.

Najważniejszym wnioskiem wynikającym z tego rozdziała 

jest fakt, że dla bardzo szerokich klas rozkładów danych 

w zadaniu prosty (i powszechnie stosowany z dobrymi wynika! 

w zastosowaniach praktycznych), tani w sensie złożoności obli

czeniowej algorytm daje prawie wszędzie rozwiązanie optymalne

NP-trudnego problemu. Co więcej, dla klas rozkładów współczyn

ników BZZ spełniających założenia Twierdzenia 4.2,1 (na przyk 
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ład wyodrębnionych przez Twierdzenie 4,2,2) BZZ i LZZ są 

w pewnym sensie tożsamo,

Zauważmy, że wyniki uzyskane w punkcie 4,2 (Twierdzenie 

4,2,1) noszę charakter asymptotyczny, W [77^79] przedstawi

liśmy wyniki eksperymentu obliczeniowego opisujące wyniki 

pracy algorytmu zachłannego dla binarnych zadań załadunku 

o współczynnikach będącymi liczbami losowymi o rozkładzie 

równomiernym z przedziału (0,1] oraz b(n)=l, Vn, Dla 

każdego z rozmiarów 100,200,,,,,1000,2000,3000,5000 wyge

nerowano 50 binarnych zadań załadunku, Na tej postawie 

wyestymowano wartość średnią uzyskanych rozwiązań. Natomiast 

z przykładu 1 (przy r=l) otrzymujemy

Okazuje się dla rozpatrzonych rozmiarów zadań średnia ary

tmetyczna wartości absolutnych różnic E(z^^(n)) oraz ek 

sperymentalnie wyestymowanej wartości średniej dzielonych 

przez E(Zg^(n)) wynosi około 0,008, To oznacza, że dla 

rozpatrzonego przykładu średni błąd przybliżenia był równy 

około 0,3%, Fakt ten wykazuje,;że uzyskane wyniki teoretycz 

ne nawet dla zadań o niezbyt dużych rozmiarach dobrze opisu 

ją rzeczywistą sytuację.
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Rozdział 5, Analiza probabilistyczna zadań pakowania

5.1, Zadania pakowania - analiza najgorszego przypadku

Zagadnienie pakowania (bin-packing problem) oraz dwuwy- 

marowe zagadnienie pakowania (two-dimensional bin-packing 

problem) należą do klasy NP-trudnych problemów [11,24,25], 

Zagadnienia te mają bardzo wiele zastosowań praktycznych, 

na przykład przy projektowaniu schematów elektronicznych, 

dynamicznym planowaniu zapełnienia poszczególnych bloków 

pamięci komputera i wiele innych [5,11,25,66],

Zagadnienie pakowania może być sformułowane w następu

jącej postaci:

Definicja 5^1,1

Mamy n elementów, każdy o rozmiarze z^l,

i=l,,,y,n, oraz nieograniczoną ilość pojemników, każdy o po

jemności 1, Należy tak pogrupować elementy do pojemników, 

aby łączna ilość zużytych pojemników była minimalna.

Jest to powszechnie stosowane w literaturze sformułowa

nie problemu. Natomiast uogólnienie zagadnienia na przypadek 

dwóch wymiarów może być wykonane na wiele różnych sposobów 

[5,111.

Będziemy korzystać ze sformułowania przedstawionego 

w [li].

Definicja 5,1,2

Mamy n prostokątów, każdy o szerokości x^„i wysokość^* 

oraz nieograniczoną ilość prostokątnych pojmników, każdy 

o szerokości x oraz wyso cśc y, przy czym x^^x, y^y, 

i=l,,,,,n. Należy tak pogru^- /ć prostokąty do pojemników 



aby liczba zużytych pojemników była minimalna, przy czym , 

podstawy pakowanych prostokątów muszą być równoległe do 

podstaw pojemników,

Nie ograniczając ogólności rozważań możemy przyjąć x=l, 

y=l, Dla obu zagadnień pod pojęciem wartości rozwiązania, 

tak optymalnego jak i przybliżonego będziemy rozumieli ilość 

zużytych pojemników,

Jak już wspomnieliśmy, oba te zagadnienia należą do 

klasy NP-trudnych problemów optymalizacji dyskretnej, a więc 

jest prawie niemożliwe istnienie dla tych zagadnień algoryt

mów o wielomianowej złożoności obliczeniowej i dających zaw

sze rozwiązania optymalne zadań, Natomiast porównajmy prak

tyczne możliwości rozwiązywania obu tych zagadnień.

oznacza zadanie pakowania (dwuwymiarowe zadanie pakowania), 

A(l) wartość rozwiązania uzyskanego przez algorytm A dla za

dania I, OPT(l) wartość rozwiązania optymalnego dla I,

Zauważmy, że A(l)n, OPT(l)^n, A więc A(l) = a*n, 

OPT(l) = b-n, 0<a^l, 0 <(b 1, Tak więc wartość ilorazu

jest miarą dobroci algorytmu A dla zadania I, Te rozważa

nia pozwalają wprowadzić pewną asymptotyczną miarę jakości 

rozwiązań uzyskiwanych przez algorytm A dla zagadnienia pa

kowania (dwuwymiarowego zagadnienia pakowania) w najgorszy 

przypadku. Niech; .

Jeśli R.A =1, to algorytm A jest asymptotycznie rzecz
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biorąc algorytmem optymalnym. Im większa jest wartość 

tym gorsza jest jakość rozwiązań uzyskiwanych przez algorytm 

A.

Jeżeli chodzi o analizę najgorszego przypadku, jak i a

nalizę średniego przypadku, to zagadnienie pakowania należy 

do stosunkowo dobrze zbadanych problemów optymalizacji dys

kretnej [25,36,50,58,61,65,66j. Znanych jest wiele algoryt

mów przybliżonych dla zagadnienia pakowania [23,25,36], 

Przedstawmy krótko pewne z nich;

1) NF (Next Fit) - każdy kolejny element próbujemy za

pakować do aktualnie rozpatrywanego pojemnika, W przypadku, 

jeśli nie mieści się on w nim, pakujemy go do nowego pojem

nika, który staje się aktualnie rozpatrywanym pojemnikiem,

2) FE (First Fit) - kolejny element jest pakowany do 

pojemnika o najmniejszym numerze spośród tych pojemników, 

w których się on mieści,

3) BE (Best Fit) - kolejny element jest pakowany Mo naj

bardziej zapełnionego pojemnika spośród tych, w których może 

się on zmieścić,

4) FED (First Fit Decreasing) - najpierw sortujemy ele

menty według ^iemalejących rozmiarów, dalej algorytm FFD dzia

ła tak jak algor tm FE,

5) BFD (Bes Fit Decreasing) - najpierw sortujemy ele

menty według niemalejących rozmiarów, dalej algorytm BFD 

działa tak jak algorytm BF,

Niech I = (zi,Ż2,*..,z^), 0<z^l, i=l,.,,,n, będzie

cowolnym zadaniom pakowania.

Oznaczmy p: 3z NF(l), FF(l), BF(l), FFD(l) oraz BFD(l) 

ilość pojemników zużytych przez powyżej opisane algorytmy.
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Mają miejsce następujące nierówności [25,36]:

Tak więc:

Algorytmy te przy niskiej złożoności obliczeniowej dają 

bliskie optimum rozwiązania przybliżone, w zupełności wy

starczające dla zastosowań praktycznych, ,

Przytoczone zależności dotyczą najgorszego przypadku. 

Eksperymenty obliczeniowe (65,66^ wykazują, że algorytmy 

BFO i FFD praktycznie zawsze (szczególnie jeśli rozmiary ele

mentów są stosunkowo małe w porównaniu z rozmiarami pojemni

ków) dają optymalne rozwiązania zadania pakowania.

Zupełnie inczej przedstawia się sytuacja w przypadku 

dwuwymiarowego zagadnienia lakowania, W pracy [11] przedsta

wiono pewien algorytm pr lliżony dla dwuwymiarowego zagadnie 

nia pakowania, Jest to algorytm hybrydowy oparty na dwukrot

nym zastosowaniu algorytmów da zagadnień a pakowania: naj

pierw FF, potem FFD.



5,2. Analiza probabilistyczna zadania pakowania

T poprzednim punkcie przedstawiono szereg algorytmów przy

bliżonych dla zadania pakowania, przy czym największą wartość 

dla zastosowań praktycznych posiadają algorytmy FFD i BFD.

Niestety algorytmy FF, BF, FFD i BFD wydają się być zbyt 

skomplikowane, aby można było dla nich przeprowadzić analizę 

probabilistyczną,

W pracach [65,66] zaprezent analizę probabilistyczną

algorytmu NF, który nie posiada większej wartości praktycznej, 

natomiast jest wygodnym modeler; too etycznym.

Załóżmy, że współczynniki z dani" - rozmiary elementów 

z^,Zg,,.,,Zn są realizacjami wz am .e niezależnych zmiennych

Algorytm HFF (Hybrid First Fit)

1) Sortujemy prostokąty według niemalejących wysokości,

2) Następnie prostokąty są pakowane w bloki (są to prostokąty 

o szerokości 1 i wysokości równej wysokości najwyższego zawar 

tego w nim pakowanego prostokąta) przy użyciu algorytmu FF 

zastosowanego do szerokości prostokątów,

3) uzyskane w ten sposób bloki są pakowane do pojemników 

poprzez zastosowanie algorytmu FFO do wysokości bloków,,

W pracy pi] udowodnione, że dla algorytmu HFF zachodzi na

stępująca nierówność:

A więc algorytm ten w najgorszym przypadku działa asymptotycz

nie gorzej niż najgorszy z przedstawionych algorytmów dla za

dania pakowania.
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losowych o jednakowej dystrybuancie F(z) na

(O,1J, Przyjmijmy, że dalej (bez dodatkowych odwołań) to za

łożenie jest spełnione, Wtedy I = (Z^,Z2,**.,Z^) staje się 

n-wymiarową zmienną losową o zbiorczej dystrybuancie F(z) 

(czasami będziemy używali zapisu 1^). To powoduje, że wartoś

ci NF(l) i OPT(l) stają się również realizacjami pewnych 

zmiennych losowych. Jeśli dodatkowo założymy, że zmienne lo

sowe Zi.Zg.ł.w.Zn mają rozkład równomierny na (o.l], to 

znaczy

to można sformułować następujące dwa twierdzenia:

Twierdzenie 5,2,1 [65]

Twierdzenie 5,2,2 [66]

Na podstawie tych wyników można sformułować nastąjęcy

wniosek:

co oznacza, że:
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mają jedna-Natomiast, jeśli założymy, że 4^,Zg,,,,,Z^

kowy obcięty wykładniczy rozkład prawdopodobieństwa z gęstoś

cią

to można sformułować następujące dwa twierdzenia

Twierdzenie 5,2,3 fśśj

Twierdzenie 5.2^4 66

Istnieje stała y(NF) taka, że

Opierając a na tych wynikach można sformułować następu 

jący wniosek:

co oznacza
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Jak już wspomnieliśmy, nie wydaje się możliwym uzyskanie 

podobnych wyników dla algorytmów FFD i BFD, ale jeśli jesteś 

my w stanie ocenić zachowanie zmiennej losowej OPT(I), to wy 

korzystując (5,1.1) jesteśmy w stanie dać dość dokładne osza 

cowanie zachowania FFD(I) i BFD(I).

W pracy [ss] przedstawiono pewną próbę analizy probabi

listycznej zachowania się rozwiązań optymalnych dla zadania 

pakowania,

Lemat 5,2,1 [58]

Wynik Lematu 5.2.1 pozwala wprowadzić pewną probabilisty

czną miarę dokładności algorytmu dla zadaniu pakowania, okreś 

lonego przez F(z) zbiorczą dystrybuantę I = (Zi,,..,Zn):

Definicja 5,2,1 [58]

Algorytm H jest asymptotycznie dokładny dla zadania 

pakowania, jeśli

Definicja 5.2.2 [58]
Dystrybuanta F(x) jest 1.-kobinacją dyst /buant G(x) 

oraz h(x) jeśli



Niech 1^ oznacza zadanie pakowania z dystrybuanty r*

Lemat 5,2,2 [5Ś]

Jeśli F(x) jest ^-kombinację G(x) i H(x)

jeśli

oraz,

Definicja 5,2,3 {58}

Dystrybuanta F(x) jest funkcję symetryczna na (a,bj.

jeśli

Twierdzenie 5.2.5 58

(a) Jeśli F(z) jest funkcją 

gą pochodną na (0,1], to

metryczną z ograniczoną dru-
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a wię; "prawie wszędzie" będzie możliwe zapakowanie po dwa 

elemer.y do jednego jemnika,,

(b) Jeśli F(z) jest funkcją symetryczną z ograniczoną dru 

gą pochodną na (o,2*PJ, gdzie p^l, p - liczba całkowita,

to

Twierdzenie 5,2.5 (a) zostało udowodnione przy użyciu 

następującego algorytmu:

Algorytm HEU:

1) ustalmy pewną liczbę całkowitą k≥1,

2) Podzielmy przedział (0,l*[ na lewostronnie otwarte prze-

ziały o długości

3) Do każdego pojemnika staramy się włożyć po 2 elementy

jeden o rozmiarze z 

o rozmiarze z przedziału

jeżeli mamy takie pary elementów, inaczej pojemniki zawiera

je po jednym elemencie.

4) Każdy z elementów z przedziału 

jedyńczego pojemnika.

pakujemy do po-

Idea dowodu jest następująca: jeśli przez Ni oznaczymy 

zmienną losową oznaczającą ilość elementów o długości z prze-

działu to z uwagi łna syme-

ryczność dystrybuanty, dla "dużych" N
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Natomiast, jeśli k jest "dostatecznie duże", na przykład

jako że dla dowolnego I

a

oraz korzystając z lematu 5.2,2 otrzymujemy

jest analogiczny z tym, że przedział 

przez przedział (o,2*P], Wykorzysta-

Dowód przypadku b)

(O.lJ jest zastąpiony

jąc Twierdzenie 5.2.5 (a) oraz lemat 5,2.2 udowodniono.

Twierdzenie 5,2,6 [58} - -

Jeżeli F(z) jest funkcją wypukłą z ograniczoną drugą

pochodną na to

przy czym l-F(^) E(z); równość jest osiągana tylko w przy-

adku rozkładu równomernego. -

Natomiast w korzystując Twierdzenie 5.2,5 (b) oraz wie

lokrotnie lema 5,2.2 uzyskano w [5^ :

wtedy
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Twierdzenie 5,2,7

Jeśli F(z) jest funkcję wklęsłę z ograniczoną drugą

pochodną na to

Twierdzenia 5.2,5 i 5,2,7 pokazują, że dla zadań pakowa

nia z symetryczną lub wklęsłą dystrybuantę współczynników 

istnieję algorytmy asymptotycznie dokładne, natomiast dla 

zadania pakowania z wypukłą dystrybuantę współczynników * 

(Twierdzenie 5,2,6) nie może istnieć żaden algorytm asympto

tycznie dokładny.

Jeśli I s (Z^,.,,,Z^) mają rozkład równomierny, to po

równując wyniki Twierdzeń 5,2,1 oraz 5,2,5 uyzskujemy: 

natomiast z punktu 5,1 mamy

Widać więc, że w średnim przypadku nawet tak trywialny 

algorytm jak NF daje stosunkowo niezłe rozwiązania zagadnie

nia pakowania. Ten przykład również pokazuje u&totnę rozbież

ność wyników analizy w najgorszym i w średn.^ przypadku,
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5,3, Analiza probabilistyczna dwuwymiarowego zadania pakowa

nia

Jak już wspomnieliśmy, dwuwymiarowe zagadnienie pakowania 

jest w praktyce znacznie trudniejsze od zadania pakowania. 

Przedstawiony w punkcie 5.1 algorytm ma niezbyt wysoką (w 

porównaniu do znanych algorytmów dla zagadnienia pakowania) 

jakość rozwiązań w najgorszym przypadku.

Dość naturalną możliwością analizowania dwuwymiarowego 

zagadnienia pakowania jest wykorzystanie znanych wyników 

dla zagadnienia pakowania,

Algorytm UFF jest jednak zbyt złożony, aby można było 

dla niego przeprowadzić analizę probabilistyczną, ..

Tym niemniej możliwa okazała się analiza probabilistyczna 

znacznie prostszego algorytmu HNF oraz wartości rozwiązań op

tymalnych dla tego zadania,__

Niech I = (x^,X2,,..,x^,y^,.,.,y^) oznacza dwuwymiaro

we zadanie pakowania,

Przyjmijmy następujące założenia: A

1, Współczynniki zadania tzn, szerokości x^,..,,x^ oraz wy

sokości pakowanych prostokątów są realizacjami

wzajemnie niezależnych zmiennych losowych

V Y

2. Zmienne losowe mają jednkową dystrybuantę

w(x) na (0,i] oraz zmienne losowe maję /-

dnakową dystrybuantę t-i(y^ na (O,1J,

Zauważmy, że z uwagi na sformułowanie zadania szert'<o/c/.

i wysokości pakowanych prostokątów mogą być traktowane wymien

nie, tak że będziemy pomijać wyniki polegające na zamiar to 

ralami szerokości i wysokości pojemników (to znaczy na zamia
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nie rolami szerokości i wysokości pojemników (to znaczy na 

zamianie w(x) na H(y) i H(y) na w(x)).

Algorytm HNF (Hybrid Next Fit)

1) Dzielimy prostokąty na dwie grupy: o wysokości mniejszej
1 1lub równej oraz o wysokości większej niż —.

2) Oddzielnie dla każdej z tych dwóch grup stosujemy nastę

pującą procedurę: prostokąty pakujemy do prostokątnych blo

ków o szerokości 1 przy pomocy algorytmu NF zastosowanego do 

szerokości pojemników, wysokość bloku jest równa wysokości 

najwyższego zawartego w nim prostokąta,

3) Bloki powstałe w ten sposób pakujemy do pojemników według 

następującej zasady: bloki z pierwszej grupy pakujemy po 2 do 

jednego pojemnika (być może ostatni blok będzie musiał być za

pakowany do oddzielnego pojemnika). Natomiast bloki z drugiej 

grupy pakujemy do oddzielnych pojemników. Zauważmy, że jeśli 

y^-? O, przy n-^oo, i=l,,.,,n, to uzyskamy R^NF

Jest to bardzo prosty algorytm, bez żadnej wartości prak

tycznej, natomiast możliwe jest dla niego przeprowadzenie ana

lizy probabilistycznej,

Twierdzenie 5.3,1

Jeśli dodatkowo do założeń 1 i 2 szerokości pojemników 

mają rozkład równomierny oraz 0 < H(^) <( , to

Dowód

Niech ilość prostokątów o wysokości mniejszej lub równej 

jest rów. '.o Wtedy odpowiednio ilość pojemników o wysokości 

większej o ci g- j--st równa m^ = n - m.
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Zauważmy, że

Z uwagi na konstrukcję algorytmu HNF mamy

gdzie A(l^) równa się 0 lub 1 w zależności od tego czy 

NF(l^) jest liczbą parzystą, czy ie.

A więc

Dla każdej z dwóch grup prostokątów uzyskujemy zadanie 

pakowania, gdzie rozmiarami elementów są szerokości prosto

kątów. Oznaczmy je odpowiednio jako 1^ oraz 1^, Z uwagi 

na niezależność współczynników zadania i założenie o równo

miernym rozkładzie szerokości prostokątów Ii i 1^ mają roz

kłady równomierne. A więc wykorzystując 5,2,1 mamy
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Dowód:

Jeśli możliwe jest takie zapakowanie prostokątów, że

wszystkie pojemniki z wyjątkiem być może jednego są całkowi

to dla takiego zapakowania prostokątów niezbędnych

pojemników. Dlatego

oraz

Przy n-?o<5 ostatnie z wypisanych wyrażeń zbiega prawie

do E(x-Y). E(x-Y) = E(x)-E(Y) z uwagi na za/.ten e 1.

Dołączmy do Założeń 1 i 2 następujące założenie:

Oczywiście

mamy

Uwzględniając (5.3.1) i (5.3,2)

Dalej w tym punkcie zajmiemy się analizą probabilistyczną 

rozwiązań optymalnych dwuwymiarowego zadania pakowania.

Lemat 5,3,1

Przy założeniach 1 i 2 ma miejsce następująca nierówność:

cie pełne

jest



3. w(x) i H(y) mają ograniczoną drugą pochodną na (0,1].

Twierdzenie 5,3,2

Niech będą spełnione założenia 1,-3, oraz niech VV(x) 

będzie funkcją symetryczną na (O,1J, Mtedy

(a) Jeśli H(y) jest funkcją symetryczną na (0,1], to

(b) Jeśli H(y) jest funkcją wypukłą na (0,1] to

(c) Jeśli H(y) jest funkcją wklęsłą na (0,1], to

Dowód

Niech Tak samo jak w konstrukcji algorytmu

HEU z poprzedniego punktu podzielmy przedział (O.lj na 

2k+l przedziałów każdy o długości = gtTl* Prostokąty

grupujemy w 2k+l grup. Każda z nich zawiera prostokąty 

o szerokościach z prze ziału (^T+T' 2T?lJ ' i=l,..*i2k+l. 

Oznaczmy każdą z tych grup przez Ii, i=l,,.,,2k+l, oraz

przez Ni, i=l,...,2k+l, ilość prostokątów zawartych w każ-

dej z nich. Zauważmy, że z uwagi na symetryczność W(x) dla

dużych n
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oraz oczywiście

mamy

Zauważmy, że z uwagi na założenia 1. i 2. wysokości prostoką

tów zawartych w Ii, i=l,...,2k+l mają dystrybuantę H(y), 

A więc dla każdego Ii, i=l,,,.,2k, możemy rozpatrzeć zada

nie pakowania w jednym wymiarze I* = (zi,.,,,z^ ) i=l,.,,
i

.,.,2k o dystrybuancie H(z), Wykorzystujemy jego rozwiąza

nie optymalne do zapakowania prostokątów z 1^, i=l,..,,2k

w prostokątne bloki każdy o wysokości 1 i szerokości równej 

szerokości najszerszego z zawartych w nim prostokątów. A więc 

teraz Ii, i=l,,,.,2k zawiera bloków,. Oczywiście

ty = OPT(Ip, i=l,...,2k.

W przypadku (a) zgodnie z Twierdzeniem 5,2.5

W przypadku (b) zgodnie z Twierdzeniem 5,2,6

W przypadku (c) zgodnie z Twierdzeniem 5.2.7

Z uwaga na powyższe oraz symetryczność W(x)
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Teraz pakujemy po jednym bloku z 

jednego pojemnika (część pojemników

I. oraz i
będzie być

do"2k-i+l
może zawierała

po jednym bloku), co daje nam pewne rozwiązanie przybliżone

naszego zadania, A więc

zauważmy, że

oraz, że

a więc

oraz

dalej uwzględniając Lemat 5.3.1 /raz (5,3,3) i (5;3,5) otrzy

mujemy punkty (a) i (c) Twierdze la Ta punktu (b mamy 

z (5.3.4)
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Twierdzenie 5,3.3

dzie

Niech będą spełnione założenia 1.-3, oraz niech w(x) bę- 

funkcją wypukłą na (0,1], Wtedy

(a) Jeśli H(y) jest funkcją wypukłą na (0,1], to

(b)

warunek

Dowód:

Rozpatrzmy o dystry-

buancie w(x).

zadanie pakowania I* = (z,,..,Z^)

Wiemy z Twierdzenia 5,2,6 że wartość opty-

walnego rozwiązania dla tego zadania spełńM następują

cą zależność lim A,(.A2 - l-w(, Wykorzy^Tżjmy rozwiązanie 
n-^ oo 

Zauważmy, że ilość prostokątów o wysokości i szerokości

większych od 1/2 jest prawie wszędzie równa 

więc prawie wszędzie potrzebujemy co najmniej

jeników do zapakowania prostokątów, co dowodzi punktu (b).

Jeśli H(y) jest funkcją wklęsłą spełniającą dodatkowy

warunek to

(c) Jeśli H(y) jest funkcją wklęsłą spełniającą dodatkowy

to



optymalne tego zadania do zapakowania naszych prostokątów 

w prostokątne bloki każdy o szerokości 1 i wysokości równej 

wysokości najwyższego z zawartych w nim prostokątów.

Zauważmy, że ilość bloków o szerokości większej niż 

jest równa (1-W(?p)n p.w, Tak więc, ilość bloków zawiera

jących po 2 prostokąty jest równa p.w. uv(^)-n (tyle jest 

p.w, prostokątów o szerokości mniejszej lub równej

A więc p.w. mamy w(—)-n bloków zawierających po dwa 

prostokąty oraz (1-2 w(^))n bloków zawierających po jednym 

prostokącie. Dystrybuanty wysokości tych dwóch rodzajów blo-
2ków są odpowiednio równe H (y) i H(y), A więc możemy roz- 

parzeć dwa zadania pakowania

z dystrybuantą

oczywiścię

dlatego

oraz

z dystrybuantą H(y), gdzie

H2(z) oraz
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W przypadku (a) H^(z) oraz Hfy) są obie funkcjami

wypukłymi na a więc stosując Twierdzenie 5,2.6 do

wodzimy punktu (a) Twierdzenia.

W przypadku ( b) H (z) jest funkcją wypukłą z ograniczoną 

drugą pochodną na (0,1] oraz H(z) jest funkcją wklęsłą 

z ograniczoną drugą pochodną na A więc wykorzystując

Twierdzenia 5,2,6 i 5,2,7 dowodzimy punktu (b) Twierdzenia.

W przypadku (c) H^(z) oraz n(y) są obie funkcjami wklęs

łymi z ograniczonymi drugimi pochodnymi na A więc wy

korzystując Twierdzenie 5,2.7 dowodzimy punktu (c) iwierdze- 

nia.

Twierdzenia 5.3,2 oraz 5,3,3 dają nam możliwość ocenie

nia w średnim przypadku zachowania rozwiązań optymalnych dla 

szerokich klas dystrybuant rozkładów danych wejściowych zada

nia, Oczywiście wyniki Twierdzenia 5.3.2 są znacznie mocniej

sze od wyników Twierdzenia 5.3,3, Tym niemniej użycie łącznie 

Twierdzenia 5.3.3 oraz Lematu 5,3.1 może pozwolić ocenić z 

góry i z dołu zachowanie lim dla klasy zadań rozpa

trywanej w Twierdzeniu 5,3.3.

Zauważmy, że jeśli dystrybuanta jest funkcją symetryczną 

na (O;lj to wartość średnia zmiennej losowej równa się 

Jeśli dystrybuanta jest funkcją wypukłą na (O,1J, to wartość 

średnia zmiennej losowej jest większa lub równa A oraz w przy- 

pndku funkcji wklęsłej mniejsza lub równa Dystrybuanta 

rozkładu równomiernego jest równocześnie funkcją symetryczną, 

wypukłą i wklęsłą na (0,1],

Z dużym uproszczeniem moren/ przyjąć, że jeśli zmienna lo



€4 /

sowa ma dystrybuantę będącą funkcją symetryczną, wypukłą lub 

wklęsłą to dana zmienna losowa jest odpowiednio średnia, du

ża lub mała.

Poniżej przytoczymy kilka przykładów wykorzystujących

Twierdzenia 5.3.1, 5,3.2 oraz 5,3.3.

Niech: 

w(x) jest dystrybuantę rozkładu równomiernego na (0,1],

Możemy wykorzystać wyniki Twierdzeń 5.3.1 i 5.3.2 dla 

różnych dystrybuent ri(y): 

1)

czyli H(y) jest również dystrybuantę rozkładu równomier-

nego na (0,1].

Wtedy

a więc
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czyli H(y) jest funkcją wypukłą na

Wtedy

a więc

3)

czyli H(y) jest funkcją wypukłą na (O,1J 

Wtedy .
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Zauważmy, że w przykładach l)-3) algorytm HNF ma lep

sze oszacowanie w średnim przypadku niż algorytm HFF w naj

gorszym przypadku, podczas gdy jest rzeczą oczywista, że

algorytm HFF powinien dawać w praktyce znacznie lepsze wy

niki niż trywialny algorytm HNF,

4)

czyli H(y) jest funkcją wklęsłą na (0,3].

a więc

Wtedy

a więc
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Widać, że algorytm HNF działa w tym przypadku dowolnie 

źle, przyjmując odpowiednio duże wartości k, Jest to fakt 

oczywisty, jako że algorytm ten został skonstruowany dla 

prostokątów o średniej lub dużej wysokości.

Przyjmijmy teraz, że:

Możemy wykorzystać wyniki Twierdzenia 5,3,3 oraz Lema

tu 5,3.1 dla różnych dystrybuant H(y),

czyli H(y) jest funkcją wypukłą na (0,1],

Wtedy

6 =



ąi

Czyli H(y) jest funkcją wklęsłą na

Wtedy

Uzyskane wyniki dotyczą szerokich klas rozkładów w za

daniu. Również i w przypadku dwuwymiarowego zagadnienia pa

kowania analiza probabilistyczna pozwala głębiej spojrzeć 

na zachowanie problemu i algorytmów, Zauważmy, źe w najgor

szym przypadku algorytm HNF działa dowolnie źle (R.,,,_ =oo), 

podczas gdy w średnim przypadku możemy zaobserwować jego _ 

bardzo różne zachowanie dla różnych rozkładów danych w zada

niu (przykłady
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Rozdział 6, Algorytmy losowe

6,1^ Typy algorytmów losowych

Zdecydowana większość algorytmów optymalizacji dyskret

nej, tak wykorzystywanych w praktyce, jak i badanych teore

tycznie, to algorytmy deterministyczne, Są to takie algoryt

my które, dla tych samych danych wejściowych, dają zawsze 

to samo rozwiązanie oraz każdy krok pracy takiego algorytmu 

jest dokładnie określony i powtarzalny. Dla wielu "trudnych" 

zadań optymalizacyjnych, szczególnie o "dużym" rozmiarze, 

algorytmy tego typu dają niezbyt zadawalające wyniki, Z pew

nym uproszczeniem można powiedzieć, że dla części zadań op

tymalizacji dyskretnej znane algorytmy o wysokiej jakości, 

rozwiązań zawierają pewne kroki bardzo drogie w sensie złożo

ności obliczeniowej, co stawia pod znakiem zapytania możliwość 

zastosowania takich algorytmów do zadań o dużym rozmiarze lub 

odwrotnie: wiele algorytmów przybliżonych o niskiej złożoności 

obliczeniowej daje często rozwiązanie o niezbyt wysokiej ja

kości. Fakty te spowodowały dość znaczny w ostatnim czasie 

rozwój algorytmów niedeterministycznych lub mówiąc inaczej 

algorytmów losowych,

Z kole wydaje się sensownym umowny podział algorytmów 

losowych nr dwie grupy: algorytmów zrandomizowanych i schema

tów losowych, Do algorytmów zrandomizowanych należałoby zali

czyć algorytmy będące praktycznie algorytmami deterministycz-p. 

nymi, takimi że jedynie niektóre ich kroki są zależne od pew

nych mec/ nizmów losowych. Natomiast schemat losowy jest to 

taki ale .tm, którego idea opiera się na próbkowaniu zbioru 

rozwiązań dopuszczalnych, czyli mówiąc bardzo ogólnie pod po
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jęciem schematu losowego będziemy rozumieli algorytm typu 

Monte-Carlo,

Podział taki nie jest oczywiście rozłączny tym niemniej 

rozróżnienie tych dwóch bardzo ogólnych klas algorytmów wy

da je się wysoce wskazane i uzasadnione.

Z kolei' spośród algorytmów zrandomizowanych można wyróż

nić dwie grupy algorytmów: algorytmy o określonym prawdopodo

bieństwie błędu oraz losowe algorytmy heurystyczne.

Geneza powstania większości algorytmów z pierwszej z tych 

grup jest następująca: Dla pewnych optymalnych lub subopty- 

malnych w sensie definicji punktu 3,2 algorytmów optymaliza

cyjnych możliwe jest zastąpienie niektórych drogich w sensie 

obliczeniowym kroków tych algorytmów przez pewne bloki loso

we o niskim prawdopodobieństwie błędu oraz niewielkiej złożo

ności obliczeniowej, co w efekcie może pozwolić nam uzyskać 

algorytmy o niskiej złożoności obliczeniowej i dużym prawdo

podobieństwie uzyskania rozwiązania optymalnego.

Natomiast druga z tych grup algorytmów pojawia się wtedy, 

gdy usiłujemy poprawić jakość tanich w sensie obliczeniowej 

algorytmów heurystycznych, poprzez uzupełnienie kroków powodu 

jęcych nieoptymalność algorytmu o pewne mechanizmy losowe, co 

może znacznie poprawić jakość pracy całego algorytmu. Przy 

czym na ogół nie ma tutaj żadnych gwarancji poprawy jakości 

uzyskiwać rozwiązań, czy to w sensie najgorszego czy śred

niego prt -ku. Ocena pracy takich algorytmów odbywa się wie 

na ogół grzy użyciu eksperymentu obliczeniowego. Dobrym przyk 

ładem te/o podejścia mogą .tyć zrandomizowane algorytmy zachła 

ne. Idea ^^umizacji polega tutaj na złagodzeniu w sposób lo 

sowy arbi.: Inuści wyboru dokonywanego n każdym kroku pracy 
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algorytmu typu greedy. Podejście to jak do tej pory nie da

ło jednak zbyt wielkich sukcesów.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku algorytmów 

z pierwszej grupy [se]. Począwszy od [69] można powiedzieć, 

że w tej grupie algorytmów dokonała się prawdziwa rewolucja. 

Poniżej przytoczymy krótko przykłady kilku algorytmów tego 

typu.

W [69,74] przedstawiono dwa zbliżone algorytmy zrandomi- 

zowane sprawdzające czy dana liczba całkowita - n jest licz

bą pierwszą.

Idea jest taka, że generujemy w sposób losowy k liczb 

całkowitych - i o równomiernym rozkładzie pomiędzy 1 oraz 

n-1, następnie dla każdego i sprawdzamy czy pewien predykat 

w(i,n) jest spełniony. Forma w(i,n) użytych w [69] i {74] 

jest różna, ale mają one następujące cechy wspólne:

a) Jeśli n jest liczbą pierwszą to W(i,n) jest niepraw

dziwy dla wszystkich i,

b) Jeśli n jest liczbą podzielną, to dla co najmniej poło

wy liczb całkowitych z przedziału l,n-l, ^(i,n) jest praw

dziwe.

c) Vj(i,n) może być obliczone szybko, przy czym czas obliczeń 

jest ograniczony przez O(log n),

Teraz mając 'ń'(i,n) oraz k losowo wybranych liczb całkowi

tych sprawdzam, dla każdej z nich czy w(i,n) jest spełnione. 

Jeśli ^(i,n Jest prawdziwe co najmniej dla jednej z tych 

liczb, to zakładany że n jest liczbą podzielną, inaczej 

że jest licz ą pierwszą. Przy czym prawdopodobieństwo prawi

dłowej odpowiedzi jest większe niż 1-2"''. A gęc biorąc dos

tatecznie dużą ... r.)ść k można uzyskać dow.lnie małą wartość
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A

prawdopodobieństwa błędu,

W pracy [s?] przedstawiono bardzo prosty algorytm zrando- 

mizowany dla rozwiązania następującego zadania^

Dane są trzy macierze n x n A,B;C należy sprawdzić czy

A *3 : C,

Algorytm działa następująco Generujemy losowo k wektorów

torów jest on nie spełniony to oczywiście A-S / C, Natomiast

jeśli dla wszystkich k wektorów otrzymaliśmy pozytywne od-

; powiedzi to zakładamy, że A- B = C. Prawdopodobieństwo błę-

. du jest mniejsze od 2 , a złożoność obliczeniowa takiego

algorytmu jest równa o(n ), podczas gdy wszystkie znane al

gorytmy deterministyczne wymagają znacznie większego nakładu

obliczeń.

Podobna idea została zastosowana również do zadania mnoże

nia wielomianów

Dane są wielomiany p^(x), pg(x), p^(x), chcemy sprawdzić 

czy p^(x)-Pg(x) = Pg(x),

Niech n będzie maksymalnym ze stopni wielomianów p^(x) 

i pg(x) niech = p-N+l,N], Wiadomo, że wielomian

p^tr)'pg(r) - Pg(r) przyjmuje wartość zero dla co najwyżej 

2n liczb z A^. Tak więc jeśli wygenerujemy w spo ób,losowy 

k liczb z i jeśli dla każdej takiej liczby - u

Pj.(r) Pg'r) = pg(r), to zakładamy, że p^-pg = P-.^ inaczej 

p^-Pg p^. Prawdopodobieństwo błędu jest nie większe niż 
(jy)!". A więc dobierając odpowiednie wartości N e k może 

być ono mniejsze od dowolnego & . Złożoność obliczeniowa tego

o postaci Xj = (ai,32....,8n); gdzie j=l,...,k, ai = +1 

lub -1, i=l,.,.;n. Sprawdzamy następujący warunek (A-(BXj))

= C-x., Jeśli dla co najmniej jednego z wygenerowanych wek-
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algorytmu wynosi O(n).

Jak widać algorytmy tego typu.charakteryzują się niską 

złożonością obliczeniową. Prawdopodobieństwo błędu nie zale

ży od rozmiaru zadania i może być dowolnie małe. Są to bez

sprzecznie zalety i powstanie algorytmów tego typu spowodowa

ło swoisty przewrót w teorii algorytmów. Natomiast bardzo is

totną wadą tych algorytmów jest fakt, że na ogół są to algo

rytmy sprawdzające pewną właściwość, to znaczy aby można je 

efektywnie wykorzystać trzeba posiadać określoną wiedzę o od

powiedzi, Na przykład fakt, że można szybko sprawdzić dla 

trzech zadanych macie.rzy czy A-B - C, wcale nie musi pomóc 

w obliczeniu iloczynu dwóch macierzy A*B. Przykłady takich 

algorytmów można także znaleźć w (21,35,86],

Oczywiście jeśli dla zagadnienia istnieje algorytm tego 

typu, to świadczy to o tym, że praktycznie rzecz biorąc nale

ży ono raczej do klasy "łatwych" problemów (patrz punkt 2,3), 

Dla żadnego NP-trudnego problemu nie jest znany algorytm te

go typu.

Natomiast dla części problemów optymalizacji dyskretnej 

podejście zaproponowane równolegle w [13] i [47] może pozwolić 

uzyskiwać rozwiązania suboptymalne o wysokiej jakości. Dla 

ustalenia uwagi załóżmy, że od tej chwili rozpatrujemy zada

nia na minimum (definicja 2.1.1,),

Idea losowego przeszukiwania zbioru rozwiązań dopuszc 1 - 

nych była od dawna stosowana dla "trudnych" problemów optyma

lizacji dyskretnej [45],

Algorytmy tego typu działają w sposób następujący. Nieć 

A oznacza zbiór rozwiązań dopuszczalnych zadania, x€A roz

wiązania dopuszczalne, z(x) wartość funkcji celu dla roz-.w.ą- 
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zania x. Niech dalej N oznacza zadaną ilość iteracji. Wtedy 

bardzo prosta wersja algorytmu tego typu może być przedstawio

na w następującej postaci:

Algorytm 6,1.1.

Krok 0 ustal rozwiązanie startowe x€.A, n:= 0

Krok 1 Wygeneruj w sposób losowy nowe, bliskie x, roz

wiązanie dopuszczalne zadania x 6 A

Krok 2

inaczej

idź do kroku 1

Krok 1 powinien być wykonywany tak, aby każde z rozwiązań do

puszczalnych zadania bliskie x mogło być wygenerowane z jed

nakowym prawdopodobieństwem. Algorytm taki kończy pracę po N 

krokach, gd^ie N jest parametrem o zadanej wartości. Złożo

ność obliczeniową algorytmu określa oprócz wartości N fakt, 

jak "szybko" jesteśmy w stanie generować x(gA w kroku 1 oraz 

obliczać wartość żl w kroku 2,

Tak więc, podejście to może być zastosowane do problemów, 

które spełniają dwa warunki:

1) Nowe rozwiązanie dopuszczalne x" w kroku 1 generowane

jest w "tani" sposób, przy czym każde z rozwiązań dopuszczal

nych bliskich x może być wygenerowane z jednakowym praw

dopodobieństwem. .

2) Umiemy "szyito" obliczać w rtośćA w kroku 2,

Spełnienie ..arunku 1) poz wla zastosować dane podejście do 

... r-otlemu, umożliwia równomierr rt przeszukiwanie zbioru rozwiązań
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dopuszczalnych. Spełnienie obu warunków oznacza, że algorytm 

będzie miał niską złożoność obliczeniową, co również określa 

praktyczną możliwość zastosowania tego podejścia. Fakt, ze 

z praktycznego punktu widzenia możliwość użycia tej metody 

dla różnych problemów optymalizacji dyskretnej wymaga spełnie

nia warunków 1) i 2) ogranicza nieco klasę zagadnień, dla któ

rych może ona być zastosowana. Znaczniej bardziej istotny jest 

fakt, że jeśli w pewnym momencie pracy algorytmu znajdziemy 

się w optimum lokalnym (to znaczy, że nie istnieje takie x*" 

bliskie x że z(x") z(x)), o wartości funkcji celu istot

nie gorszej od optimum globalnego (3x^6 A takie, że 

z(x^)'<< z(x)), to algorytm uzyska rozwiązanie przybliżone 

o niskiej jakości. Zagadnienia oceny jakości pracy metod te

go typu rozpatrzone zostały w [55,33],

Idea zastosowana w ^3,4] może pomóc w istotny sposób 

złagodzić tę wadę metod typu Monte-Carlo, Zaproponowany w [13, 

4?] algorytm jest bardzo prosty i podobny do Algorytmu 6,1,1. 

Aby zrozumieć na czym polega istotna różnica między nimi po

trzebne jest przytoczenie pewnych faktów ze statystyki termo

dynamicznej, co uczynimy za [13,47], Jeśli rozpatrzymy pewną 

substancję (gaz, płyn lub ciało stałe), to przedstawia ona 

sobą pewien zbiór atomów, przy czym każdy atom może zajmować 

skończoną ilość pozycji, Momy mogą znajdować się w dowolnej 

konfiguracji. Niech K oznacza zbiór wszystkich możliwych 

konfiguracji atomów danej substancji, natomiast k^K kon
, 2*3kretną konfigurację. Ponieważ ilosc atomów jest rzędu 10 " na 

centymetr sześcienny substancji, więc możliwe jest zbadanie 

tylko na; ardziej prawdo;, dobnego zachowania się systemu ato

mów w stanie równowagi .. is^lnej przy danej temperaturze T,
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Jeśli założymy, że nasz system atomów ma rozkład Boltzmana-

-Gibbsa to znaczy, że

gdzie Ep oznacza energię konfiguracji !<, T temperaturę,

B stałą Boltzmana. seraz średnia energia substancji przy da

nej temperaturze i - E^. wyraża się poprzez następujący wzór:

Ey wyraża również wartość energii stanu równowagi cieplnej 

przy temperaturze T, Widać, że założy ona w istotny sposób 

od wartości T.

Problemem,który należy teraz rozwiązać jest odnalezienie 

konfiguracji atomów z minimalną energią. Konfiguracji tej od

powiada utworzenie przez daną substancję kryształu, Oczywiś

cie warunkiem niezbędnym dla uzyskania takiej konfiguracji 

jest niska wartość temperatury. Nie jest to natomiast warunek 

dostateczny. Możliwe jest uzyskanie lokalnego minimum energii 

systemu, czemu odpowiada płynna postać substancji, ciało sta

łe o strukturze szkła lub kryształ z licznymi wadami.

Eksperymentalnie stwierdzono, że pożądane erek mogą być 

uzyskane w następujący sposóbj Początkowo nagrzewam/ naszą 

substancję do wysokiej temperatury tak, aby przybrała ona 

płynną postać, następnie bardzo powoli ją ochładzamy^ przy 

czym na każdej temperaturze spędzamy tyle czasu, aby sięgnąć 

stan równowagi cieplnej. Ochładzanie musi być szczayólnre po-
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wolne w okolicach "niskich" temperatur.

Natomiast jeśli substancja ma na początku procesu zbyt 

niską temperaturę lub jeśli jest ona niestarannie ochładzana, 

to wtedy uzyskamy konfigurację z lokalnym minimum energii, 

istotnie różnym od globalnego minimum. Takiej konfiguracji 

odpowiada albo kryształ z wieloma wadami, albo substancja 

uzyska postać szkła, lub substancja pozostanie w postaci 

płynnej (jeśli ochładzaliśmy zbyt krótka).

W pracy {sij przedstawiono prosty algorytm typu Monte

-Carlo dla odnalezienia stanu równowagi cieplnej naszej sub

stancji dla ustalonej temperatury T. Na każdym kroku pracy 

tego algorytmu generowana jest w sposób losowy nowa konfigu

racja atomów k*gK bliska do konfiguracji aktualnej 

(na przykład poprzez zamianę miejscami dwóch atomów). 

Niech A E = E^*— E^ oznacza zmianę energii spowodowana poprzez 

taką zamianę konfiguracji. Jeśli z^E^O to k" zostało zaak

ceptowana tzn. staje się nową aktualną konfiguracją. Przypadek 

E)>0 jest traktowany losowo. Konfiguracja ta może zostać 

zaakceptowana z prawdopodobieństwem P (4E) = exp(-4E/B-T). 

Fakt akceptacji konfiguracji można rozwiązać w następujący 

sposób; Generujemy liczbę losową o rozkładzie równomiernym 

z przedziału [0,1). Jeśli jest ona mniejsza od P(/sE), to kon

figuracja k" jest akceptowana w przeciwnym przypadku nie. 

Poprzez wielokrotne powtórzenie tego kroku uzysk: -my symula

cję zachowania się systemu atomów przy temperaturze T. Wybór 

P(<dE) powoduje, że system ma rozkład Boltzmant-Gibbsa,

Ustalając początkową wartość T i stopniowo ją obniżając, 

stosując dla każdej wartości T procedurę opisaną powyżej, mo

żemy symulować zachowanie się systemu atomów przy obrażaniu
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temperatury. Aby uzyskać optymalną konfigurację naszego sys

temu, należy wybrać odpowiednie wartości temperatury początko

wej, szybkości chłodzeń .s, ustalić ilość kroków wyżej opisa

nej procedury dla każdej wartości T oraz ustalić kryterium 

stopu (to znaczy kiedy uznajemy system za "zamrożony"). To 

znaczy, należy mówiąc krócej, ustalić odpowiedni "schemat 

chłodzący". Może to być uczynione przy użyciu eksperymentu 

obliczeniowego porównując zachowanie systemu przy użyciu róż

nych wariantów opisanej strategii i wybierając wariant najlep

szy dla danej substancji.

Zauważmy, że pomiędzy zadaniem statystyki termodynamicz

nej tak jak zostało ono sformułowane ipowyżej, a zadaniem opty

malizacji dyskretnej istnieje ścisła odpowiedniość. Mianowicie 

każda konfiguracja k może odpowiadać rozwiązaniu dopuszczal

nemu zadania optymalizacji dyskretnej x, zbiór konfiguracji K 

mo„e odpowiadać zbiorowi rozwiązań dopuszczalnych zadania opty

malizacji dyskretnej A, natomiast wartość energii konfiguracji 

k, Eg odpowiada wartości funkcji celu rozwiązania dopuszczal

nego zadania optymalizacji dyskretnej z(x). Dalej pojęć tych 

będziemy używali wymiennie, Występują jednak pewne różnice. 

Po pierwsze, w przypadku zadania statystyki termodynamicznej 

dowolna konfiguracja atomów danej substancji może się pojawić, 

co odpowiadało by zadaniu optymalizacji dyskretnej nie posia

dającemu . wiązań niedopuszczalnych. Po drugie, dla zadania 

optymal. s w.-, dyskretnej trudno jest znaleźć sensowny odpowied

nik temperatury, która odgrywa tak istotną rolę w przypadku 

zadań s. -tyscyki termidon/namicznej.

Dla celów algorytmicznych można przyjść, że temperatura T 

jes; pewc .. fikcyjnym parametrem, wyrażrnyn w tych samych jed-
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nostkach co funkcja celu, pozwalającym sterować przebiegiem 

pracy algorytmu. Natomiast jeśli startując z dowolnego roz

wiązania dopuszczalnego, umiemy generować w sposób losowy roz

wiązanie "bliskie" do aktualnego tek, że każde rozwiązanie do

puszczalne "bliskie" do aktualnego może być wygenerowane z jed

nakowym prawdopodobieństwem, to również możliwe jest zastosowa

nie przedstawionego algorytmu dla takiego zadania,

Przedstawmy teraz algorytm dla zadania optymalizacji dys

kretnej oparty na idei symulacji procesów statystyki termody

namicznej:

Algorytm 6.1.2.

Krok O Ustal wartości T,C.R,B; wygeneruj w sposób losowy 

rozwiązanie startowe xgA '

Krok 1 ZM;= 0. I;s 0

Krok 2 Jeśli I=R idź do kroku 4

inaczej: .

I . 1^1.

Wygeneruj w sposób losowy nowe rozwiązanie dopuszczal

ne x*€A bliskie x.

Oblicz = ż(x*) - z?x)

JeśliO idź do kroku 3

inaczej

Oblicz P(<&) = exp(-A/T)

Wygeneruj liczbę losową L o rozkładzie równomiernym 

z przedziału 0,1] -

Jeśli L f idź od kroku 2

inaczej:

Krok 3 x:= x*

Jeśli<& 0 0 ZM;/ 1

idź dc kroku ż

Krok 4 Jeśli ZM = 0 s T O p



inaczej:

T = T x C, R = R x B, idź do kroku 1, .

Wartość T reprezentuje temperaturę, R wyraża ilość 

kroków pracy algorytmu niezbędną do osiągnięcia "równowagi 

cieplnej" dla danej wartości T, Z uwagi na to, że na ogół 

jest niemożliwe określenie optymalnej.wartości R dla każ

dego T, przyjmujemy arbitralnie pewną wartość startową R, 

po czym dla każdej następnej wartości temperatury T jest 

ona modyfikowana jak następuje R:= R % B gdzie B^l co 

oznacza, że przy obniżeniu temperatury, chłodzeniu staje się 

"staranniejsze" (jeśli Natomiast szybkość chłodzenia

określa wartość parametru C. Oczywiście Jeśli C

ma wartość bliską 1 to "chłodzimy" powoli, natomiast jeśli C 

jest bliskie O to szybko, .

Zauważmy, że jeśli T jest duże w porównaniu z<3, (<3^O) 

to prawdopodobieństwo zaakceptowania pogorszenia wartości 

funkcji celu jest wysokie, Wraz ze zmniejszeniem wartości T 

prawdopodobieństwo zaakceptowania pogorszenia wartości funkcji 

celu maleje, by przy dłuższym czasie pracy algorytmu stać się 

znikome.

Uznajemy system za "zamrożony" i kończymy pracę algorytmu, 

jeśli dla pewnej temperatury nie nastąpiła ani jedna akcep

tacja -nowej konfiguracji.

Zauważmy, że praca algorytmu zależy od ustalenia wartości 

startowych parametrów T,R oraz od wartości parametrów C,B, 

Dobór wartości tych parametrów wyznacza schemat chłodzący, 

Przy czym najwłaściwsze wartości tych parametrów mogą być wy- 

jjtymowane dla każdego problemu przy użyciu eksperymentu ob

liczeniowego.



możliwe jest zastosowanie tej metody określaj trzy w runki:

1) umiejętność odpowiedniego generowania nowych rozwiązań

dopuszczalnych,

2) możliwość szybkiego obliczania wartości^,

3; dobór odpowiedniego schematu chłodzącego,

Zauważmy, że algorytm ten jest bardzo prosty. Jest on bardzo 

zbliżony do algorytmu 6,1,1, który dalej będziemy nazywać 

zwykłą metodą typu Monte-Carlo, zaś algorytm 6,1.2 będziemy 

nazywać algorytmem termodynamicznym. Jedyną, na dobrą sprawę 

różnica między tymi algorytmami polega na tym, że algorytm 

termodynamiczny dopuszcza pogorszenia wartości funkcji celu. 

Algorytm termodynamiczny mógłby być zaproponowany bez prezen

tacji żadnych faktów dotyczących statystyki termodynamicznej.

Niestety nic nie wiadomo na temat zbieżności tej metody 

do optimum, w związku z czym przytoczone fakty z teorii sta

tystyki termodynamicznej służą jako jedyne teoretyczne uzasad

nienie użycia tego algorytmu,

W [13,47] przedstawiono wyniki uzyskane przy użyciu tej 

metody dla zagadnienia cyklu Hamiltona (zagadnienia komiwoja

żera) w grafie, pełnym, W (9] natomiast zaprezentowano wyniki 

uzyskane przy zastosowaniu tej metody dla kwadratowego zagad

nienia przydziału. Dla obu problemów metoda ta charakteryzuje 

się krótkim czasem obliczeń i wysoką jakością rozwiązań, Uzys 

kane wyniki rozwalają stwierdzić, że dla tych dwóch zadań al

gorytmy terno, dynamic,.ne stały się bardzo "groźnym" konkuren

tem innych znanych algorytmów heurystycznych.

Bardzo istotną rzeczą przy praktycznym użyciu algorytmu

jest jak szybKo jesteśmy w stanie uzyskać wartość \delta

klase problemów optymalizacji dyskretnej dla której
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W następnym punkcie przedstawimy wyniki uzyskane przy 

użyciu tej metody dla problemu drogi Hamiltona w grafie peł

nym.
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6,2, Zadanie drogi Hamiltona w grafie pełnym

macza, że można bardzo łatwo wygenerować nowe rozwiązanie do

W pracach [13,47] algarytm termodynamiczny zastosowano 

dla zagadnienia cyklu Hamiltona w nieskierowanym grafie peł

nym. Zagadnienie to bardzo dobrze spełnia ograniczenia sta

wiane przez tą metodę. Po pierwsze: dowolna permutacja wierz

chołków grafu jest rozwiązaniem dopuszczalnym zadania. To oz-

puszczalrte zadania bliskie do rozwiązania aktualnego. Można 

to uczynić na przykład poprzez zamianę miejscami dwóch ele

mentów permutacji bieżącej, Po drugie: odpowiednia zmiana 

wartości funkcji celu może być obliczona w tani w sensie ob

liczeniowym sposób.

Poniżej przedstawimy wyniki zastosowania algorytmu termo

dynamicznego i zwykłej metody typu Monte-Carlo do zadania dro

gi Hamiltona w nieskierowanym grafie pełnym.

Z uwagi na możliwość zastosowania algorytmie termodynamicz

nego zadanie to posiada bardzo zbliżone właściwości do zada

nia cyklu Hamiltona w nieskierowanym grafie pełnym, Z punktu 

widzenia teorii grafów są to natomiast dwa różne zadania [ló]. 

Istnienie dla jednego z tych problemów algorytmu typu FPAS 

(patrz punkt 3.2) powoduje, że NP = P co oznacza, że oba te 

zagadnienia należą do grupy szczególnie złożonych NP-tr tdnych 

problemów optymalizacja dyskretnej, co z kolei uzasadnia uży

cie metod typu Monte-wa.lo dla tych zadań.

Zagadnienie dróg: Hamiltona w nieskierowanym grafie pełnym

może być przedstawione w następującej postaci:

Niech G = (v,E) będzie nieskierowanym grafem pe "-ym;



Oznacza to odnalezienie najkrótszej (najtańszej) drogi 

łączącej wszystkie wierzchołki grafu (n-1 krawędzi łączących 

n wierzchołków). Zadanie to różni się od zadania cyklu Hamil

tona tym, że krawędź x^,x^ nie wchodzi do rozwiązania, zamie

niając w (6,2,1) n-1 na n uzyskujemy zadanie cyklu Ha

miltona, -

Zadanie to ma bardzo wiele zastosowań praktycznych [10,

Na przykład, załóżmy że mamy pewien zbiór urządzeń -.'ekrrycz- 

nych o ustalonych pozycjach, przy czym każde z tyc -rządzeń 

może być połączone elektrycznie tylko z co najwyżej dwoma in

nymi., jeśli poszukujemy takiej możliwości elektryce-c-c ; )łą-

Krawądź oznacza parę (i,j), i,j€(l,*..,nj, obecność pary

połączone w naszym grafie, W grafie pełnym podawanie zbioru;- 

ru krawędzi E jest zbędne, gdyż z definicji wynika, że 

wszystkie wierzchołki grafu sa połaczone. Niech C = (c.., 

i.j=l.....n) oznacza tablicę odległości (lub kosztów) grafu 

G (cw^ oznacza odległość wierzchołka i do wierzchołka j), Za

kładamy, że cn^ = 0, i=l',.,,,,n. Z uwagi na fakt, że nasz

graf jest nieskierowany mamy c.. = c,i,j=l,..,,n. Niech

oznacza zbiór wszystkich permutacji ciągu (l,,.,,n).

Każdy elem^ent oznacza permutację cię-

gu (l,.,,.,n). Zadanie polega na odnalezieniu elementu

takiego, że



rozwiązanie optymalne zadania odnalezienia najkrótszej drogi 

Hamiltona. Przy czym nie wiemy z góry, ilu iteracji będzie 

wymagał algorytm oraz czy w ogóle skończy on pracę dla dane

go zadania,,

W [id] przedstawione wyniki, z których wynika, że dla za

dań o niewielkim i średnim rozmiarze algorytmy tego typu pra

cują dobrze. Maksymalny rozmiar zadania rozpatrzonego w [1] 

wynosił 60 wierzchołków. Niestety z uwagi na wymaganą złożo

ność obliczeniową i wzrstające wraz z rozmiarem problemu praw* 

dopodobi- nętwo nieskończonej pracy algorytmu podejście to nie 

może byc zastosowane do zadań o większym rozmiarze.

czenia tych urządzeń, aby ogólna ilość zużytego przewodu 

była minimalna, to uzyskujemy zadanie drogi Hamiltona w 

nieskierowanym grafie pełnym

Oczywiście zadania spotykane w praktyce mogą mieć pew

ne dodatkowe ograniczenia, ale na ogół nie zmienia to isto

ty problemu, '

W pracach [10,32,33] zaproponowano bardzo eleganckie 

algorytmy heurystyczne dla zagadnienia drogi Hamiltona, Wy

korzystują one dość prostą ideę: Poprzez karanie i ewentual

nie nagradzanie łuków grafu na kolejnych iteracjach (to zna

czy dodawaniu lub odejmowaniu pewnych "kar" lub "nagród" do 

wybranych łuków macierzy odległości grafu)ustaramy się do

prowadzić do takiej sytuacji, że optymalne rozwiązanie zada

nia najkrótszego drzewa rozpinającego w grafie ze zmodyfiko

waną macierzą odległości da je rozwiązanie optymalne zadania 

drogi Hamiltona, zagadnienie odnalezienia najkrótszego drze

wa rozpinającego należy do "łatwych" zadań optymalizacji dys

kretnej. Jeśli algorytm tego typu kończy pracę, to daje on



Lis tej i innych metod deterministycznych już zadanie 

o 100 wierzchołkach jest zadaniem dużym, wymagającym znaczne

go nakładu obliczeń.

Natomiast algorytmy typu Monte-Carlo mogę być z łatwością 

zastosowane dla zadań o dużym rozmiarze.

Jak już wspominaliśmy, dowolna permutacja wierzchołków 

grafu jest rozwiązaniem dopuszczalnym zadania. Załóżmy, że 

aktualne rozwiązanie jest zapisane poprzez użycie funkcji 

następników F'(x) (F: (l,.,.,n) -9- (l,.,.,n) mianowicie

F(xp) = Xp*i, k=l,,,,,n, Xn+i = x^, oraz dodatkowo pamię

tamy x^; (p(x ),x ) oznacza krawędź nie wchodzącą do rozwią 

zania, co oznacza że x i p(x ) są wierzchołkami końcowy

mi naszej drogi, Wtedy nowe rozwiązanie dopuszczalne, bliskie 

do rozwiązania aktualnego może być uzyskane w następujący spo

sób;

Generujemy w sposób losowy dwie różne liczby całkowite ze 

zbioru (l,...,n): i oraz j. Niech i^= F(i) oraz j"= F(j), 

Tak więc wylosowaliśmy dwie krawędzie wchodzące do rozwiązania 

bieżącego (i,i') oraz Jeśli nowe rozwiązanie dopusz

cżalne zostaje zaakceptowane to powstają dwie możliwości

1) Jeśli i=x_ (lub j=x^) to x^=j (x -i) oznacza to, że

w przypadku wylosowania krawędzi nie wchodzącej do rozwiązania 

zostaje ona dołączona do rozwiązania, natomiast druga wyloso

wana krawędź zostaje łączona z rozwiązania.

2) (V przeciwnym prz,^ diu postępujemy następująco:

F(i) = j, F(i") i" oraz dokonujemy reorjentacji odcinka dro 

gi łączącego wierzcrołkć i" oraz j w następujący sposób po

czynając od k-i" a., d l=j zamia c zapisu F(k). piszemy 

F(l)=k, jeśli co drof n potkaliśmy wierzchołek z. '
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Odpowiednia zmiana wartości funkcji celu może być ob

liczona w obu przypadkach w bardzo prosty sposób* Mianowicie

1) Jeśli i=x^. to o *

Jeśli natomiast

2) T przeciwnym przypadku

Tak więc każdorazowe obliczenie zmiany wartości funkcji 

celu może być uczynione w niewielkim koszcie obliczeniowym. 

Aby zastosować algorytm termodynamiczny i porównać go ze zwyk

łą metodą typu Monte-Carlo, potrzebne są testowe przykłady gra

fów o różnych rozmiarach.

Dla naszych potrzeb generowaliśmy losowe grafy o różnych 

rozmiarach w następujący sposób -

Niech n ustalony rozmiar zadania. Wierzchołki grafu bę

dą reprezentowane jako losowo.w/g-r-rowany zbiór punktów o 

współrzędnych całkowitoliczbowy-h w kwadracie 2n x 2n. Jeśli 

założymy, że początek układu ws;n-*'.: sądnych jest zawieszony w 

lewym dolnym rogu tego kwadratu, to wierzchołek i grafu może

Istotą zmiany rozwiązania w tym przypadku jest wyłą'czenie 

z akturalnego rozwiązania obydwóch wylosowanych krawędzi i 

włączenie do rozwiązania dwóch nowych krawędzi.



współrzędnych. Odległość między dwoma wierzchołkami może być 

obliczona na różne sposoby. My stosowaliśmy tak zwaną metrykę 

miejską często spotykaną w zastosowaniach praktycznych fis].

Odległość' c.. między wierzchołkami i oraz j, i,j=l,. 3-J
,,.,n jest obliczana w następujący sposób:

Jeśli dysponujemy komputerem o dużej pamięci operacyjnej

to macierz odległości C = (c^., może być obli-z j
czona raz na początku pracy algorytmu 1 zapamiętana.

W przeciwnym przypadku może być każdorazowo obliczo

na według wzoru (6.2,2). Zwiększa to oczywiście złożoność ob

liczeniową algorytmu, ale pozwala przeprowadzić eksperyment 

obliczeniowy dla grafów o bardzo dużym rozmiarze na minikompu

terach (na przykład na maszynie SM4), Porównanie algorytmu ter

modynamicznego i zwykłej metody Monte-Carlo odbyło się w nastę

pujący sposób; dla każdego wygenerowanego zadania testowego o 

ustalonym rozmiarze stosujemy najpierw algorytm termodynamicz- 

o pewnym doborze parametrów, załóżmy że generuje on w cze

si e swojej pracy m rozwiązań dopuszczalnych zadania drogi

być określony poprzez podanie rzędnej oraz odcię-

tej tak więc graf może byc.zadany

poprzez okreśLenie wscołn^ednych wie^^z^

chołków.

W przeprowadzonym eksperymencie obliczeniowym x^,yi, i=l,... 

, .,,n były losowo wygenerowanymi liczbami całkowitymi z prze

działu ąo,2n) przy czym eliminowany był przypadek x.=x^, 

Yi=y., i^j, i,j=l,...,n, różnych wierzchołków o jednakowych
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Hamiltona. Następnie stosujemy dla danego zadania metodę ty

pu Ponte-Carlo o m krokach. W ten sposób możemy porównać 

wartości uzyskanych rozwiązań.

Z licznych przeprowadzonych eksperymentów obliczeniowych 

wynika, że algorytm termodynamiczny o m krokach wymaga około 

dwukrotnie dłuższego czasu obliczeń niż zwykła metoda typu 

Monte-Carlo dla tej samej ilości kroków. Wartość m jest 

również bardzo dobra miarą złożoności obliczeniowej algorytmu.

Jeśli rozpatrzymy zagadnienie takiego doboru parametrów 

algorytmu termodynamicznego, aby jakość uzyskiwanych rozwią

zań była możliwie najlepsza to przeprowadzone eksperymenty 

obliczeniowe pozwalają wyciągnąć następujące wnioski,

Wartości startowe temperatury i długości iteracji powinny 

być proporcjonalne do rozmiaru zadania,

Natomiast wartości parametrów korygujących wartości tem

peratury i długości iteracji nie powinny zależeć od rozmiaru 

zadania. Wydaje się, że wartość parametru korygującego wartość 

temperatury powinna pochodzić z przedziału [^, 1), przy czym 

im bliższa do 1 jest jego wartość typu lepsze wyniki daje 

algorytm. Natomiast wartość parametru korygującego długość 

iteracji powinna być większa lub równa 1, Wydaje się sensow

nym przyjęcie jej wartości równej na przykład 1.1. Wtedy war- 

tt;ć startowa długości iteracji nie odgrywa tak istotnej roli, 

gdyż długość iteracji zwiększa się dla każdej kolejnej wartoś

ci temperatury. Po licznych eksperymentach obliczeniowych przy

jęliśmy wartość starową długości iteracji równą n oraz war

tość parametru korygującego długość iteracji równą 1.1. Wyda- 

się, że eksperyment obliczeniowy potwierdził słuszność te- 

!.jO wyboru. Tak więc najistotniejszym problemem jest wybór war
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tości startowej temperatury. Jeśli będzie ona zbyt wysoka to 

na pierwszych iteracjach naszego algorytmu z bardzo dużym 

prawdopodobieństwem akceptujemy pogorszenie wartości funkcji 

celu. Może to spowodować znaczne pogorszenie wartości rozwią

zania i w efekcie mieć bardzo negatywny wpływ na jakość pra

cy algorytmu. Jeśli z kolei jest ona zbyt niska to powoduje 

to bardzo istotne skrócenie procesu jak również zmniejsza je

go termodynamiczność, to znaczy możliwość akceptowania po

gorszeń wartości funkcji celu w pierwszych iteracjach^ algo

rytmu, Po licznych próbach wydaje się sensowanym dla naszego 

zadania stosować wartość startową temperatury równą 2n,

Tak więc przyjęliśmy wartość startową temperatury i bło

gości iteracji równe odpowiednio 2n i n , natomiast wartość 

parametru korygującego długość iteracji równą 1,1.

Zastosowaliśmy natomiast 3 wartości parametru korygujące

go wartość temperatury, 0,5, 0,65 oraz 0.8, co odpowiada róż

nym wariantom chłodzenia szybkiego do powolnego, 

Rozpatrzyliśmy następujące rozmiary zadań: 100,300,500,700 o

raz 1000, Poniżej przedstawiona tabela zawiera odpowiednio 

wartości rozwiązań uzyskanych przez algorytm termodynamiczny 

(w skrócie Term), zwykłą metodę Monte-Carlo (w skrócie MC) 

oraz ilość kroków (m) wymaganą dla każdej z us alonych wartoś

ci parametru korygującego wartość temperatury., Wyniki przedsta* 

wiane poniżej -?ją pewne syntetyczne przedstawienie o zacho

waniu się ob- algorytmów. Mianowicie wyniki uzyskane dla wie

lu innych za- ó 'setowych o tych samych rozmiarach były bardzo 

zbliżone.
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0.5 0.65 n Q 

Term MC m Term MC m Term MC m

100 4559 4900 1139 3697 3640 2430 2277 2452 8668 !

300 34773 37560 4762 26008 26145 9970 15180 14624 44124

500 97274 104086 7955 61042 66141 20205 35031 36642 90475

700 183062 184806 12950 121834 126349 20306 61006 61488 154889

1000 365641 375280 18523 248701 255009 45553 106695 112611 270473
...

Algorytm termodynamiczny wykazuje wyjątkową stabilność 

złożoności obliczeniowej, Mianowice zastosowany dla różnych 

grafów o tym samym rozmiarze oraz dla tego samego zestawu pa

rametrów wykonywał zawsze taką samą ilość kroków. Potwierdzi

ły to liczne eksperymenty obliczeniowe. Oczywiście im wyższa 

jest wartość parametru modyfikującego wartość temperatury, to 

znaczy im staranniej chłodzimy nasz system, tym wyższa jest 

jakość uzyskiwanych rozwiązań. Zmian.? wartości tego parametru 

z 0,5 na 0.65 powoduje poprawę wartości rozwiązań o około 30%, 

natomiast przejście z wartości 0,5 na 0,8 powoduje poprawę ja

kości rozwiązań o 50-70%, Wydaje się? że wymieniony zestaw 

wartości parametrów oraz wartość parametru modyfikującego 

wartość temperatury równą 0.8 da je na ogół dobre rozwiązanie 

suboptymalne zadania, dalsze zwiększenie wartości tego para

metru nie przynosi prań rznie żadnej poprawy wartości funkcji 

celu, natomiast znacznie zwiększa złożoność obliczeniową algo

rytmu.

Uzyskane wyniki o'liczeń pozwalają zostawić hipotezą, że 

wariant algorytmu 6,1 2 z wartościami ziartowymi T i ( 'ównym 

odpowiednio 2n i n *. az B = 1,1, C = 0,8 spełrzs nastę-



pojącą zależność 

co oznacza, że praktycznie algorytm termodynamiczny jest 

algorytmem o wielomianowej złożoności obliczeniowej.

Porównanie algorytmu termodynamicznego oraz zwykłej meto

dy Monte-Carlo wykazuje przewagę w jakości rozwiązań algoryt

mu termodynamicznego. Natomiast o zwykłej metodzie Monte-Carlo 

można powiedzieć, że przy o około połowę niższej złożoności 

obliczeniowej, uzyskuje rozwiązania przybliżne zadania 

ustępujące jakością rozwiązaniom uzyskiwanym przez algorytm 

termodynamiczny wykonujący tę samą liczbę kroków. Niestety 

na ogół zwykła metoda Monte-Carlo nie jest w stanie odnaleźć 

rozwiązania optymalnego zadania.

Natomiast możemy sformułować następujący wniosek. 

Dla zadań o dużym rozmiarze (n^^l) stosując algorytm 6.1,1 

z N = możemy uzyskać niezłe rozwiązania przybliżone

zadania najkrótszej drogi Hamiltona w grafie pełnym. Uzyska

ne w ten sposób wartości rozwiązań mogą służyć jako oszacowa

nie wartości rozwiązania optymalnego. Oszacowanie to może być 

na przykład bardzo pomocne dla optymalnego doboru parametrów 

algorytmu termodynamicznego.



Rozdział 7. Zakończenie

Celem tej rozprawy było zaprezentowanie pewnych nowych 

możliwości jakie wnoszą do teorii i algorytmów optymalizacji 

dyskretnej metody probabilistyczne. Uzyskane w pracy wyniki 

należą do dwóch grup zagadnień. Pierwsza z nich dotyczy ana

lizy algorytmów deterministycznych i problemów optymalizacji 

dyskretnej w tak zwanym średnim przypadku lub inaczej mówiąc, 

analizy probabilistycznej zadań i algorytmów optymalizacji 

dyskretnej. Druga grupa zagadnień dotyczy możliwości zastoso

wania w konstruowaniu algorytmów optymalizacji dyskretnej me

tod probabilistycznych.

Uzyskane w pracy wyniki analizy probabilistycznej algoryt

mów i problemów optymalizacji dyskretnej potwierdzają, że ana

liza średniego przypadku daje możliwość w pewnym sensie jakoś

ciowo nowego spojrzenia na zachowanie problemów i algorytmów 

optymalizacji dyskretnej. Przy czym bardzo ważny jest fakt, 

że rezultaty analizy probabilistycznej (o ile udaje się je 

uzyskać) są istotnym uzupełnieniem wyników analizy najgorsze

go przypadku algorytmów i zagadnień optymalizacji dyskretnej. 

Na przykład, okazało się, że algorytm zachłanny dla binarnego 

zagadnienia załadunku wykazuje w średnim przypadku zupełnie 

odmienne zachowanie niż wynikałoby to z analizy najgorszego 

przypadku. Uzyskane wyniki pozwalają również zaobserwować a

symptotyczne zachowanie rozwiązań optymalnych i przybliżony 

jako funkcji rozmiaru problemu oraz dystrybuant współczynniku " 

zadania,

A' dalszej części pracy przedstawiono pewną próbę klasyf - 

kacji algorytmów losowych dla problemów optymalizacji dyskre



nej. Szczególną uwagę poświęcono algorytmom typu Monte-Carlo, 

Omówiono mozliwosc i ceiorwosc zastosowania algorytmow termo— 

dynamicznych dla zadań optymalizacji dyskretnej. Omówiono 

wyniki zastosowania tego algorytmu do zadania 

odnalezienia  

Wyniki przedS'tawione w pracy daleko nie wyczerpują

możliwości zastosowania metod probabilistycznych w optymali- 

zacjl Dyskretnej, tym memmej wyoaje się, ze na przykładzie

ważnym i ciekawym uzupełnieniem tradycyjnych metod optymali-

zacji dyskretnej.
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