Temat: Algorytmy przybli one (aproksymacyjne).
Poj cia: bł d przybli enia, heurystyka.
Przykłady prostych algorytmów przybli onych.
Schemat aproksymacji.
1. Algorytmy przybli one (aproksymacyjne)
Maj c do rozwi zania trudny obliczeniowo problem optymalizacyjny,
mo emy wybra jedno z dwóch nast puj cych podej :
• Zastosowa algorytm dokładny oparty na technice powrotów,
której wykorzystanie znacznie redukuje nieefektywno pełnego
przegl du przypadków. Taka ulepszona technika przeszukiwania
przestrzeni rozwi za gwarantuje, i otrzymujemy rozwi zanie
dokładne (optymalne), ale w najmniej korzystnym przypadku
danych algorytmy takie mog wykonywa liczb operacji
elementarnych rosn c
wykładniczo. Staj
si
wówczas
nieu yteczne dla rzeczywistych danych.
• Zastosowa algorytm przybli ony (aproksymacyjny), działaj cy
zawsze szybko (czyli w czasie wielomianowym), który dla
niektórych przypadków danych generuje rozwi zania przybli one
(nieoptymalne), które le do blisko rozwi za optymalnych.
2. Oszacowanie jako ci algorytmów aproksymacyjnych. Poj cie
bł du przybli enia i heurystyki
Algorytmy dokładne poddawane s analizie zło ono ci obliczeniowej
(czasowej i pami ciowej), natomiast algorytmy przybli one s badane
równie pod wzgl dem jako ci aproksymacji mierzonej wielko ci
bł du przybli enia.
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a) Ograniczenie wzgl dne bł du przybli enia algorytmu
aproksymacyjnego
Załó my, e mamy do czynienia z problemem optymalizacyjnym, w
którym ka de potencjalne rozwi zanie ma dodatni koszt i chcemy
znale
rozwi zanie prawie optymalne. Zale nie od problemu
rozwi zanie optymalne mo e by zdefiniowane jako to o
maksymalnym mo liwym koszcie lub o minimalnym. Zadanie
optymalizacyjne polega wi c na maksymalizacji albo na
minimalizacji.
Mówimy, e bł d przybli enia algorytmu aproksymacyjnego dla
danego problemu ma ograniczenie wzgl dne ρ (n ) , je li dla
dowolnych danych wej ciowych rozmiaru n koszt C otrzymany jako
rozwi zanie konstruowane przez ów algorytm, szacuje si z
*
dokładno ci do czynnika ρ (n ) przez koszt C rozwi zania
optymalnego:

C C*
max * ,
≤ ρ (n )
C C
• Dla problemu maksymalizacji

0 < C ≤ C * , a współczynnik

C * / C okre la, ile razy koszt rozwi zania optymalnego jest

wi kszy od kosztu rozwi zania przybli onego.

*

*
• Dla problemu minimalizacji 0 < C ≤ C , a współczynnik C / C
okre la, ile razy koszt rozwi zania przybli onego jest wi kszy od
kosztu rozwi zania optymalnego.

Ograniczenie wzgl dne algorytmu aproksymacyjnego nigdy nie jest
*
*
mniejsze ni 1, poniewa nierówno C / C < 1 implikuje C / C > 1 .
Ograniczeniem wzgl dnym algorytmu optymalnego jest 1, a algorytm
o du ym ograniczeniu wzgl dnym mo e da rozwi zanie znacznie
gorsze ni optymalne.
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b) Ograniczenie bł du wzgl dnego algorytmu aproksymacyjnego
Czasami wygodniej jest operowa poj ciem bł du wzgl dnego przy
okre laniu jako ci aproksymacji. Dla dowolnych danych wej ciowych
bł d wzgl dny definiuje si jako
C − C*
C*
Bł d wzgl dny jest zawsze nieujemny. Dla algorytmu
aproksymacyjnego ε (n ) jest ograniczeniem bł du wzgl dnego, je li
C − C*
≤ ε (n )
C*
Je eli na przykład wynik zwrócony przez algorytm dokładny w
problemie minimalizacji wynosi 100, a ograniczenie bł du
wzgl dnego
dla
pewnego
algorytmu
aproksymacyjnego
rozwi zuj cego ten problem jest stałe i wynosi 0.2, to znaczy e
wynik zwrócony przez algorytm przybli ony mo e by równy co
najwy ej 120.

Dla wielu problemów skonstruowano algorytmy aproksymacyjne o
stałym, niezale nym od n ograniczeniu wzgl dnym. Dla innych
problemów naukowcom nie udało si zaprojektowa
adnego
wielomianowego algorytmu aproksymacyjnego o stałym ograniczeniu
wzgl dnym. Ograniczenie wzgl dne jest wówczas funkcj rosn c
wraz z rozmiarem danych wej ciowych n.
Algorytmy przybli one s oparte o zastosowanie ró nych heurystyk.
Heurystyka to zbiór specyficznych dla danego zadania reguł, które
mog dopomóc w odkryciu jak najlepszego rozwi zania. Tradycyjne
sposoby przeszukiwania zbioru rozwi za zale
jedynie od
informacji dostarczanej przez dotychczas zbadane elementy tego
zbioru. Mo na jednak stworzy inny rodzaj strategii, która dzi ki
odpowiedniej heurystyce pozwala uwzgl dni
informacje o
niezbadanej jeszcze cz ci przestrzeni rozwi za . Heurystyki s to
wi c wszelkie metody pozwalaj ce algorytmowi poszukuj cemu
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rozwi zania pój "na skróty". Skuteczno ci kroków heurystycznych
nie mo na w pełni udowodni teoretycznie, mo na jedynie pokaza
do wiadczalnie ich trafno .
3. Przykłady prostych algorytmów przybli onych
a) Algorytm aproksymacyjny dla problemu komiwoja era
oparty na technice wł czania
WP: Graf G = V , E , w - pełny, zorientowany z dodatnimi
wagami; V - zbiór wierzchołków, E - zbiór kraw dzi,
w - funkcja wag grafu.
WK: Najta szy w sensie ł cznej sumy wag cykl Hamiltona
w grafie.
Idea algorytmu
Wybieramy wierzchołek pocz tkowy cyklu s. Nast pny wierzchołek
cyklu wybieramy spo ród n-1 pozostałych wierzchołków, zgodnie z
nast puj cym kryterium:
(*) Wybieramy wierzchołek nie odwiedzony, poło ony najdalej od
cyklu (tzn. od wszystkich wierzchołków, które ju s w cyklu).
Oznaczmy wybrany wierzchołek przez p.
Otrzymujemy w ten sposób cykl zło ony z dwóch wierzchołków: (s,
p, s). Nast pnie jest wybierany kolejny wierzchołek, spełniaj cy
kryterium (*). Do bie cego rozwi zania wł czamy albo cykl (s, p, q,
s) albo (s, q, p, s) w zale no ci od tego, który jest ta szy.
Kontynuujemy krok wybierania wierzchołka i wł czania go do cyklu
cz ciowego a do momentu uzyskania pełnego cyklu.
Oznaczmy przez VT zbiór wierzchołków nale cych do bie cego
cyklu, a ET zbiór kraw dzi tego cyklu.
I krok: Wybieranie wierzchołka
Aby efektywnie wyznaczy wierzchołek nieodwiedzony, le cy
najdalej od wierzchołków bie cego cyklu, zastosujemy tablic
jednowymiarow odległo ci dist, tak , e dist[v] zapami tuje
najmniejsz odległo wierzchołków cyklu od v. Je eli wierzchołek f
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jest wł czany do cyklu jako nast pny, to ma najwi ksz warto w
tablicy dist. Po wł czeniu f do cyklu tablica dist jest uaktualniana i
ka dy jej element staje si równy minimum spo ród bie cej warto ci
w tablicy dist i odpowiedniej warto ci w wierszu f macierzy wag W.
II krok: Wł czanie wierzchołka do cyklu
Załó my, e bie cy cykl zawiera k wierzchołków i nast pnym do
wł czenia wierzchołkiem jest f. Badamy ka dy łuk (i, j) cyklu i
okre lamy koszt wł czenia f mi dzy i oraz j, który jest równy:

cij = wif + w fj − wij

W ród k łuków cyklu wybieramy łuk (t, h) o najmniejszym koszcie
cth. Wierzchołek f wł czamy do cyklu mi dzy t i h, uaktualniamy
długo cyklu i warto ci elementów w tablicy dist.
Pseudokod algorytmu wł czania
// Inicjalizacja
VT ={s};
ET ={(s, s)};
wss =0;
koszt =0;
for u∈V \ {s} dist[u]=wsu;
// Iteracja
while (VT< n)
{
f= wierzchołek ze zbioru V \ VT o najwi kszej warto ci
dist;

}

for (i, j) ∈ET cij = wif + w fj − wij ;
(t, h)=łuk z ET o najmniejszym koszcie cth;
ET = ET ∪ {(t , f ), ( f , h )}− {(t , h )};
VT = VT ∪ { f };
koszt=koszt + cth;
for x∈ V \ VT dist[x]=min{dist[x], wfx};
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Wierzchołki VT i łuki ET, tworz ce bie cy cykl, s reprezentowane w
tablicy cycle, w której element cycle[i] przyjmuje warto j, gdy
kraw d (i, j) nale y do bie cego cyklu i 0 w przeciwnym przypadku.
Przykład

W=

1 0

3

93 13 33

9

2 4

0

77 42 21 16

3 45 17 0 36 16 28
4 39 90 80 0 56 7
5 28 46 88 33 0 25
6 3 88 18 46 92 0
1

2

3

4

5

6

Inicjalizacja:
s = 1 dist: - , 3, 93, 13, 33, 9, cycle : 1, 0, 0, 0, 0, 0
koszt: 0
Iteracja:
I krok
f = 3 - wierzchołek o maksymalnej warto ci dist
koszt:= koszt + c11=koszt + w13+w31=0 + 93 + 45 =138
dist: -, 3, -, 13, 16, 9, cycle: 3, 0, 1, 0, 0, 0, cykl: 1-3-1

II krok
f=5
koszt:= koszt + min{c13, c31}=
= koszt +min{w15+w53 - w13, w35+w51 - w31}=
= 138 + min{33+88 - 93, 16 + 28 - 45}=
= 138 + min{28, -1}=137
dist: -, 3, -, 13, - , 9, cycle: 3, 0, 5, 0, 1,0, cykl: 1-3-5-1
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III krok
f=4
koszt:= koszt +min{c13, c35, c51}=
= koszt + min{w14+w43 - w13, w34+w45 - w35, w54+w41 - w51 }=
= 137 + min{0, 76, 44}=137 + 0 =137
dist: -, 3, -, -, -, 7 cycle: 4, 0, 5, 3, 1, 0, cykl: 1-4-3-5-1
IV krok
f=6
koszt:= koszt + min{c14, c43, c35, c51}=
=137+ min{42, -55, 104, 0 }= 137 -55 = 82
dist: -, 3, -, -, -, - cycle: 4, 0, 5, 6, 1, 3, cykl: 1-4-6-3-5-1
V krok
f=2
koszt:= koszt + min{c14, c46, c63, c35, c51}=
= 82+ min{32, 99, 147, 22, 22}= 82 +22 = 104
Mamy tym razem dwie mo liwo ci wł czenia z najmniejszym
kosztem. Wybieramy c35 i otrzymujemy ostatecznie rozwi zanie
cycle: 1, 4, 6, 3, 2, 5, 1 o całkowitym koszcie 104.
Otrzymane rozwi zanie jest jedn z dwóch optymalnych tras
komiwoja era dla tego przykładu. W ogólnym przypadku nie mo na
jednak oczekiwa , e zawsze b dziemy mieli tyle szcz cia, aby
algorytm przybli ony generował rozwi zanie optymalne.
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Zaleca si , aby algorytm przybli ony zastosowa n razy dla danego
przypadku danych i wybra rozwi zanie o najni szym koszcie
całkowitym.
Zło ono czasowa algorytmu przybli onego
Przy jednym uruchomieniu : O(n2).
Przy n uruchomieniach: O(n3)
Twierdzenie
Algorytm aproksymacyjny dla problemu komiwoja era zrealizowany
metod przez wł czanie jest algorytmem aproksymacyjnym z
ograniczeniem wzgl dnym równym 2 dla grafów ze spełnion
nierówno ci trójk ta (Graf ma spełniony warunek nierówno ci
trójk ta, gdy dla ka dej trójki kraw dzi grafu: (x,z), (x,y) oraz (y,z)
spełniony jest warunek: wxz wxy+wyz).

C
Czyli * ≤ 2 , gdzie C* jest optymalnym cyklem dla danego grafu, a
C

C jest cyklem wyznaczonym przez algorytm przybli ony.

Niestety nie istnieje algorytm o stałym ograniczeniu wzgl dem dla
grafów, które nie spełniaj nierówno ci trójk ta.
b) Algorytmy aproksymacyjne dla problemu kolorowania grafu
oparty na generowaniu maksymalnych zbiorów niezale nych
Przypisanie kolorów wierzchołkom grafu G, po jednym kolorze dla
ka dego wierzchołka, tak, aby s siednie wierzchołki otrzymały ró ne
kolory nazywamy pokolorowaniem grafu G.
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Przykład
1[1]
2[2]

6[1]

5[3]
3[3]
4[2]
Liczby w nawiasach kwadratowych oznaczaj numer koloru
przyporz dkowanego wierzchołkowi w procesie kolorowania.
Problem kolorowania grafu
WP: G - graf nieskierowany, bez wag.
WK: Liczba chromatyczna grafu – najmniejsza liczba kolorów, któr
mo na pokolorowa graf G.
Problem kolorowania grafu jest równowa ny problemowi podziału
zbioru wierzchołków grafu na minimaln liczb podzbiorów
niezale nych:
Takie dwa podzbiory, w których adne dwa wierzchołki nie s siaduj
ze sob nazywamy podzbiorami niezale nymi.
Podzbiór wierzchołków grafu W nazywamy maksymalnym zbiorem
niezale nym, je li nie istnieje zbiór zawieraj cy W i ró ny od W,
który jest niezale ny.
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Najwi kszy zbiór niezale ny to taki maksymalny zbiór niezale ny,
który ma najwi cej wierzchołków spo ród wszystkich zbiorów
maksymalnych.
Oznaczenia:
G/W - podgraf grafu G indukowany przez zbiór W⊆V,
tzn. G/W = <W, E'>, gdzie E' zawiera te kraw dzie
grafu G, których oba ko ce nale do W.
Problem maksymalnych zbiorów niezale nych
WP: Graf nieskierowany, bez wag
WK: Wyznaczenie takiej minimalnej liczby k, dla której istnieje
podział zbioru V wierzchołków grafu na k zbiorów
niezale nych V1, V2, ..., Vk takich, e : Vi ∩ V j = ∅ dla

i ≠ j , i, j = 1,2,..., k oraz

k

Vi = V .

i =1

Idea algorytmu
Tworzony jest ci g klas barwliwo ci (podzbiory wierzchołków, które
mog by pomalowane tym samym kolorem), które s najwi kszymi
zbiorami niezale nymi w podgrafach, wyznaczonymi przez
wierzchołki niepokolorowane.
Algorytm najwi kszych zbiorów niezale nych
U =V;
k=0;
while (U≠∅)
{
k=k +1;
(*)MAXIND(U, W);// znale najliczniejszy zbiór niezale ny
// W w pografie G/U
for u∈W f[u]=k; // f - funkcja koloruj ca graf
U=U \ W;
}
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(*) Znajdowanie przybli onego najliczniejszego podzbioru
niezale nego w grafie G
MAXIND(U, W)
U1 =U;
W = ∅;
while (U1≠∅)
{
znale wierzchołek u o minimalnym stopniu w G/U1;
W =W∪{u};
U1 =U1\ {u}\{v∈U1: (v, u) ∈E};
}
Poczynaj c od W=∅, zbiór W jest powi kszany w ka dym kroku o
wierzchołek maj cy najmniejszy stopie w podgrafie utworzonym
przez wierzchołki nie s siaduj ce z elementami zbioru W.
Przykład
1(2)[1]
2(3)[2]

6(2)[1]

5(4)[3]
3(1)[3]
4(1)[2]
Algorytm dokładny daje wynik k = 3.
Podział:{1, 6}, {2, 4}, {3, 5} (pokolorowanie zaznaczone w[])
Algorytm przybli ony daje wynik k = 4.
Podział:{3, 4}, {1, 6}, {2}, {5} (pokolorowanie zaznaczone
w ( ))
11

Zło ono czasowa algorytmu najwi kszych zbiorów niezale nych,
wykorzystuj cego przybli one generowanie najliczniejszego
podzbioru niezale nego.
Mo na pokaza , e algorytm ten ma zło ono

O(n3).

Twierdzenie
Algorytm aproksymacyjny najwi kszych zbiorów niezale nych dla
problemu kolorowaniu grafu jest algorytmem aproksymacyjnym z
ograniczeniem wzgl dnym O(n/logn).

C
≤ O(n / log n )
*
C
c) Prosty algorytm sekwencyjny dla problemu kolorowania grafu
(algorytm Welsha-Powella)
W algorytmie tym b dziemy zakładali, e wierzchołki zostały
ponumerowane w kolejno ci nierosn cych stopni.
Idea algorytmu
Wierzchołek vi jest dodawany do podgrafu indukowanego przez ju
pomalowane wierzchołki v1, v2, ..., vi-1, po czym okre la si nowe
pokolorowanie wierzchołków v1, v2, ..., vi-1, vi. Krok ten jest
powtarzany dla i=1, 2, ..., n, przy czym dla i=1 podgraf jest pusty. W
ka dym kroku staramy si u y mo liwie najmniej kolorów. W
algorytmie tym wierzchołek vi otrzymuje kolor o najni szym numerze.
Algorytm
f[v1]=1;
for (i= 2; i<=n; i++)
f[vi]=min{k: k≥1 i f[vj]≠k dla ka dego vj (1≤j≤i)
s siaduj cego z vi };
Zauwa my, e w prostym algorytmie sekwencyjnym, w momencie
kolorowania wierzchołka vi, wierzchołki poprzedzaj ce vi zachowuj
swoje kolory.
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Przykład
3[3]
1[1]

4[3]

2[2]

5[2]
6[1]

Wierzchołki grafu s ponumerowane w kolejno ci nierosn cych
stopni. Prosty algorytm sekwencyjny daje 3-pokolorowanie
(zaznaczone w []):
Zło ono
O(n2).

czasowa prostego algorytmu sekwencyjnego

Twierdzenie
Prosty algorytm sekwencyjny z zało enie uporz dkowania
wierzchołków w kolejno ci nierosn cych stopni jest algorytmem
aproksymacyjnym z ograniczeniem wzgl dnym nie przekraczaj cym

{deg(vi )}.
warto ci 1 + max
1≤i ≤ n
Czyli

C

≤ 1 + max{deg(v i )} (deg(v ) - stopie wierzchołka v )
i
i
1≤ i ≤ n
C
*
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4. Schemat aproksymacji
Dla niektórych problemów trudnych obliczeniowo istniej algorytmy
aproksymacyjne, za pomoc których mo na uzyskiwa coraz mniejsze
ograniczenie bł du wzgl dnego kosztem dłu szego czasu oblicze .
Schemat aproksymacji (TAS – z ang. Time Aproximation Schema )
to algorytm aproksymacyjny, który na wej ciu otrzymuje dane
problemu oraz warto
> 0 i wyznacza rozwi zanie o ograniczeniu
bł du wzgl dnego równym .
d) Schemat aproksymacji dla problemu sumy podzbioru
WP: s1, s2, ..., sn, B - liczby całkowite nieujemne
WK: Podzbiór indeksów J∈{1, ..., n} taki, e suma

j∈J

s j ≤ B i jest

maksymalna.
Przykład
Dane: S = {104, 102, 201, 101}
B = 308
Wynik: 307=104+102+101
a) Algorytm dokładny
Oznaczenia:
A+x={a+x: a∈A}
S = { si: 1≤ i ≤n}
EXACT_SUBSET_SUM(S, B)
n =S;
L = 0;
for (i = 1; i <=n; i++)
{
L=MERGE_LISTS(L, L+si);
“usu z L wszystkie elementy wi ksze ni B”;
}
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return „najwi kszy element z listy L”;
Przykład
Dane: S = {104, 102, 201, 101}
B = 308
Zawarto listy L po kolejnych iteracjach:
L0: 0
L1: 0, 104
L2: 0, 102, 104, 206
L3: 0, 102, 104, 201, 206, 303, 305, 407
L4: 0, 101, 102, 104, 201, 203, 205, 206, 302, 307, 404, 406
Kolorem niebieskim zostały zaznaczone elementy usuwane z listy, a
kolorem czerwonym zaznaczony został wynik.
Łatwo zauwa y , e w kolejnych iteracjach p tli for lista L b dzie
zawiera wszystkie mo liwe warto ci sum podzbiorów spo ród
elementów s1, ... , si, gdy operacja MERGE_LISTS scala
posortowane listy (w czasie liniowym ze wzgl du na ich długo ).
Jedna z tych list zawiera wszystkie sumy z poprzedniej iteracji, a
druga wszystkie sumy, w których wyst puje nowy element.
Poprawno zwracanej warto ci jest oczywista.
Czas działania algorytmu jest rz du O(n) ze wzgl du na rozmiar
zbioru S, ale wykładniczy ze wzgl du na pesymistyczn długo listy
L.
O tego typu problemach, dla których algorytm ma koszt
wielomianowy ze wzgl du na ograniczenie rozmiaru danych, ale
ponadwielomianowy ze wzgl du na faktyczny rozmiar struktur
danych
u ytych
do
rozwi zania
problemu
nazywamy
pseudowielomianowymi.
Aby uzyska schemat aproksymacji stosujemy modyfikacj algorytmu
dokładnego polegaj c na skracaniu listy L w czasie działania
algorytmu. Ogólnie usuniemy z niej pewne elementy, ale tak, eby
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pozostałe dobrze reprezentowały wszystkie wyst puj ce na pocz tku.
Przy skracaniu u yjemy parametru 0 < δ < 1.
Skrócenie listy L przez δ polega na usuni ciu z niej mo liwie
najwi kszej liczby elementów tak, eby dla ka dego elementu
usuwanego d pozostał element z taki, e :
(1-

δ)d ≤ z ≤ d

Element z jest jakby reprezentantem elementu d. Ka dy element
skróconej listy jest oczywi cie elementem pierwotnej wersji. Oto kod
funkcji TRIM skracaj cej list postaci L = (x1, ..., xm):
TRIM(L, δ)
M = |L|;
L’=(x1);
last = x1;
for (i=2; i<=m; i++)
if (last<(1-δ) xi)
{
“doł cz xi na koniec listy L’ ”;
last = xi;
}
return L’;
Algorytm przybli ony polega na zastosowaniu operacji TRIM po
ka dym kroku scalania listy L z list L+si.
APROX_SUBSET_SUM(S, B, ε)
1. n =S;
2. L = 0;
3. for (i=1; i <=n; i++)
{
4.
L=MERGE_LISTS(L, L+si);
5.
L= TRIM(L, ε/n);
6.
“usu z L wszystkie elementy wi ksze ni B”;
}
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7.

return „najwi kszy element z listy L”;

Przykład
S = {104, 102, 201, 101}
B = 308
ε = 0.2
Parametr skracania δ = ε/4 = 0.05
Zawarto listy L po kolejnych iteracjach
2. L0 : 0
4: L1 : 0, 104
5: L1 : 0, 104
6: L1 : 0, 104
4: L2 : 0, 102, 104, 206
5: L2 : 0, 102, 206
6: L2 : 0, 102, 206

102>(1-0.05)*104

4: L3 : 0, 102, 201, 206, 303, 407
5: L3 : 0, 102, 201, 303, 407
6: L3 : 0, 102, 201, 303

201>(1-0.05)*206

4: L4 : 0, 101, 102, 201, 203, 302, 303, 404
5: L4 : 0, 101, 201, 302, 404
6: L4 : 0, 101, 102, 201, 302

101>(1-0.05)*102,
201>(1-0.05)*203,
302>(1-0.05)*303

Wynik wynosi 302 i mie ci si w zakresie dokładno ci ε = 0.2,
poniewa optymalne rozwi zanie wynosi 307 = 104 + 102 + 101
Czas działania algorytmu jest wielomianowy ze wzgl du na długo
list Li wyst puj cych w iteracjach. Mo na pokaza , e długo listy Li
jest rz du O(nlogB/ε).
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