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Egészérték¶ Programozás Teljesen Unimoduláris Együttható Mátrixszal

Míg a lineáris programozás polinomiális id®ben megoldható, az egészérték¶ programozás va-
lószín¶leg sosem lesz az. Sok gyakorlati alkalmazás azonban csak egészérték¶ programozással
kezelhet®. Mi tehát a kiút ebb®l a problémából? Az egyik irány, hogy megpróbálunk olyan
hatékony algoritmusokat fejleszteni, amennyire csak lehet, remélve, hogy így meg fogunk tud-
ni oldani elég nagy méret¶ feladat példányokat, hogy valódi gyakorlati problémákat is kezelni
tudjunk. A korábann említett Branch and Bound módszer csak egy kis lépés ebben az irány-
ban. Van azonban egy másik ígéretes irány is: megkereshetjük az egészérték¶ programozásnak
egy olyan speciális esetét, ami elég sz¶k ahhoz, hogy hatékonyan megoldható legyen, de elég
széles ahhoz, hogy gyakorlati szempontból érdekes alkalmazási lehet®ségeket tartalmazzon. A
következ®kben ezt az irányt követjük.

De�níció. Egy mátrix teljesen unimoduláris (vagy röviden TU), ha minden négyzetes rész-
mátrixának determinánsa 0, 1, vagy −1.

Emlékezzünk vissza, hogy egy négyzetes részmátrixot úgy kaphatunk meg, ha egy nagyobb
mátrixból kiválasztunk néhány (nem feltétlenül szomszédos) sort és ugyanennyi oszlopot. Ter-
mészetesen egy teljesen unimoduláris mátrix minden eleme csak 0, 1, vagy −1 lehet, mivel
minden elem egy-egy 1× 1-es négyzetes részmátrixot alkot önmagában. Ez azonban nem elég-
séges, mint a lentebbi A mátrix is mutatja: nem teljesen unimoduláris, hiszen a determinánsa
2. A B mátris teljesen unimoduláris, ami igazolható mind a 3 2× 2-es részmátrixának (és a 6
elemének) ellen®rzésével. A C mátrix újból nem teljesen unimoduláris: a 2× 2 részmátrixnak,
amit a négy sarkában lév® elem kiválasztásával kapunk, a determinánsa−2 (az összes többi
részmátrixa megfelelne a TU de�níciójának).

A =

(
1 1
−1 1

)
B =

(
1 1 0
−1 0 1

)
C =

 1 1 1
0 0 −1
1 0 −1


A TU mátrixok fogalmának fontossága a következ® tételben rejlik.

Tétel. Tegyük fel hogy adott az max{cx : Ax ≤ b} lineáris program úgy, hogy Ax ≤ b meg-
oldható és {cx : Ax ≤ b} felülr®l korlátos. Tegyük fel ezen felül, hogy A teljesen unimoduláris
és b egy egész számokból álló vektor. Ekkor max{cx : Ax ≤ b} felveszi a maximumát egy egész
számokból álló vektoron.

A fenti tételb®l következik, hogy ha A TU és b egész számokból áll, akkor a lineáris és az
egészérték¶ programozás komplexitás közötti különbség elt¶nik: a max{cx : Ax ≤ b, x integer}
egészérték¶ programot egyszer¶en megoldhatjuk annak LP relaxációjának megoldásával. A
fentebbi tételt itt nem bizonyítjuk, inkább annak alkalmazásaira koncentrálunk.

A fenti tétel különféle alkalmazásaiban gyakran el®fordul, hogy a megoldandó feladat kicsit
módosul, ami az együtthatómátrix kis módosítását eredményezi. Ha például a módosítás azt
eredményezi, hogy egy egyenl®tlenségb®l egyenlet lesz, ez egy újabb sort ad az együttható
mátrixhoz, amely egy már létez® sor negáltja. Egy másik példa, amikor egy változót felülr®l
korlátozunk: ez egy új sort ad az együttható mátrixhoz, melynek minden eleme 0, egyetlen
1-est kivéve. A következ® egyszer¶, de hasznos lemma kimondja, hogy ezek a kis változtatások
megtartják a mátrix TU tulajdonságát.
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Lemma. Egy mátrix teljesen unimoduláris marad, ha
1. egyik sorát vagy oszlopát negáljuk;
2. egy új sort vagy oszlopot adunk hozzá, melynek minden eleme nulla, egyetlen 1-es

kivételével;
3. a mátrix egyik sorának másolatát adjuk a mátrixhoz új sorként, vagy egyik oszlopának

másolatát új oszlopként;
4. transzponáljuk.

Bizonyítás. Nyílvánvalóan mind a négy esetben azokat a részmátrixokat kell megvizsgálnunk,
amikre az adott m¶velet hatással volt.

1. Ha egy sort vagy oszlopot negálunk, az ez által érintett részmátrixok determinánsa is
negáltjára változik, így benne marad a {1,−1, 0} halmazban.

2. Egy érintett k × k-as M részmátrixot az újonnan hozzáadott sor vagy oszlop mentén
kifejtve azonnal azt kapjuk, hogy detM vagy 0 (ha az új sor vagy oszlopo M -hez tartozó része
csak 0-kat tartalmaz) vagy detM = (±1) ·detM ′, ahol M ′ egy (k − 1)× (k − 1)-es részmátrix.
Mivel detM ′ ∈ {1,−1, 0}, nyílván detM ∈ {1,−1, 0}.

3. Ha egy részmátrix tartalmazza mind az eredeti, mind az új változatát a lemásolt sornak
vagy oszloponak (vagy annak egy részét), akkor van két egyforma sora vagy oszlopa, így a
determinánsa 0. Ha csak az új változatot tartalmazza, akkor megkaphatjuk az eredeti mátrix
egy részmátrixának a sorait vagy oszlopait permutálva. Mivel minden ilyen permutáció meg-
kapható több sorcsere vagy oszlopcsere egymásutánjának az eredményeként és minden csere
negálja a determinánst, a végleges determináns egyenl® (±1)-szer az eredeti determinánssal;
így az {1,−1, 0} halmazban van.

4. Egy mátrix transzponálása annak minden részmátrixát is transzponálja. Mivel a transz-
ponálás nem változtatja meg a determinánst, így a teljes unimodularitást sem befolyásolja.

Egészérték¶ Folyam Feladatok

Ahhoz, hogy felhasználjuk a fenti tételt a teljesen unimoduláris együtthatómátrixú egészérték¶
programokról, találnunk kell teljesen unimoduláris mátrixokat, amik az egészérték¶ programo-
zás alkalmazásakor kerülnek el®. Ezeknek egy csoportját adja a következ® de�níció.

De�níció. Tegyük fel, hogy G egy hurokmentes irányított gráf, melynek csúcshalmaza V (G) =
{v1, v2, . . . , vn} és élhalmaza E(G) = {e1, e2, . . . , em}. G-nek B(G) illeszkedési mátrixa egy
n×m-es mátrix, melyben minden 1 ≤ i ≤ n és 1 ≤ j ≤ m-re

[B(G)]i,j =


1, ha ej vi-b®l indul;
−1, ha ej vi-be érkezik;
0, ha ej nem illeszkedik vi-re.

Tétel. Minden irányított gráf illeszkedési mátrixa teljesen unimoduláris.

Bizonyítás. Válasszunk egy k × k-as M részmátrixot G irányított gráf B(G) illeszkedési mát-
rixából. k-n végzett indukcióval bizonyítjuk, hogy detM ∈ {1,−1, 0}.

Az állítás nyilván igaz k = 1 esetében: B(G) minden eleme de�níció szerint eleme a
{1,−1, 0} halmaznak. Tegyük fel, hogy k ≥ 2 és hogy az állítást igazoltuk minden (k −
1)× (k − 1)-es részmátrixra. Két esetet különböztetünk meg.

1. eset: ha M -nek van olyan oszlopa, ami legfeljebb egy nem nulla elemet tartalmaz. Ha
ez az oszlopo csupa 0, akkor detM = 0. Ha nem, akkor fejtsük ki M determinánsát ezen
oszlop mentén. Ebb®l következik, hogy detM = (±1) · detM ′, ahol M ′ egy (k − 1)× (k − 1)-
es részmátrixa B(G)-nek. Az indukciós feltevést felhasználva így már igazoltuk is az állítást
ezen esetre.
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Case 2: ha M minden oszlopa pontosan két nem nulla elemet tartalmaz (egy 1-et és egy
−1-et). Ebben az esetben, az M részmátrix összes többi sorát az els®höz adva egy csupa nulla
sort kapunk; mivel az ilyen lépések nem módosítják a determináns értékét, és az eredményül
el®álló mátrix determinánsa 0 (a csupa 0 sor miatt), így ez igaz M -re is.

Az egészérték¶ maximális folyam feladat

Emlékezzünk, hogy ha adott egy G irányított gráf s forrás és t nyel® csúcsokkal, és egy c :
E(G)→ R+ kapacitásfüggvénnyel, a maximális folyam feladatot korábban a következ® módon
írtuk fel lineáris programként:

max :
∑
{x(e) : e s-b®l indul} −

∑
{x(e) : e s-be érkezik}

úgy, hogy
(1) ∀v ∈ V (G) \ {s, t} :

∑
{x(e) : e v-b®l indul} −

∑
{x(e) : e v-be érkezik} = 0

(2) ∀e ∈ E(G) : x(e) ≤ c(e)
(3) ∀e ∈ E(G) : x(e) ≥ 0

Legyen V (G) = {v1, v2, . . . , vn−2, vn−1 = s, vn = t} és E(G) = {e1, e2, . . . , em}. A fenti
lineáris program mátrixos alakba való átírásához gy¶jtsük az összes változóz az x oszlopvektorba
úgy, hogy xj = x(ej) fennálljon minden 1 ≤ j ≤ m-re. Ekkor az (1)-es ponthoz tartozó lineáris
egyenletrendszert B′ · x = 0 alakban írhatjuk, ahol B′ a G gráf B(G) illeszkedési mátrixából
kapható meg az utolsó két sorának elhagyásával (amik s-hez és t-hez tartoznak).

Ekkor a fenti lineáris programot a következ® alakban írhatjuk:

max{s · x : B′ · x = 0, x ≤ c, x ≥ 0},

ahol s a G mátrix B(G) illeszkedési mátrixának utolsó el®tti sorát jelöli, ami az s csúcshoz
tartozik. Más szavakkal, a fenti lineáris program a max{s · x : Ax ≤ b} alakban írható, ahol

A =


B′

−B′
I
−I

 és b =


0
0
c
0

 .

Nyílván, a B′ mátrix teljesen unimoduláris (mivel B′ minden négyzetes részmátrixa egyben
a B(G) illeszkedési mátrixnak is részmátrixa, melyr®l bebizonyítottuk, hogy TU). Ezen kívül,
mivel a teljes A együttható mátrixa a fenti lineáris programnak megkapható B′-b®l a korábban
bizonyított egyszer¶ lemmában felsorolt m¶veletekkel, arra a következtetésre jutunk, hogy A
teljesen unimoduláris.

Következésképpen, a fent említett, TU együtthatómátrixú egészértékú programokról szó-
ló alaptételb®l következik, hogy ha a hálózati folyam feladat összes élének kapacitása egész
szám (ami a teljes jobb oldali vektort egészérték¶vé teszi), akkor létezik egy maximális folyam,
melyben a folyamérték minden élen egész szám. Mitöbb, ez azt is jelenti, hogy az egészérték¶
maximális folyam feladat megoldható hatékonyan úgy, hogy egyszer¶en �gyelmen kívül hagyjuk
az egészérték¶ségi kényszereket, és megoldjuk az így kapott lineáris programot.

Valójában ezen kijelentések egyike sem új: a (BSZ2-b®l korábban tanult) javítóutas algo-
ritmus egy polinomiális idej¶ algoritmus a maximális folyam feladat megoldására (ha mindig
a legrövidebb javítóutak egyikét választjuk), és ez az algoritmus egy egészérték¶ maximális
folyammal áll le, ha minden kapacitás egész szám. A fentebbi érvelés azonban amellett, hogy
erre a jelenségre egy elméleti hátteret ad, még így is hasznos: kisebb változtatásokkal a sokkal
összetettebb minimális költség¶ folyam feladatra is alkalmazható.
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Az egészérték¶ minimális költség¶ folyam feladat

Ha adott egy G irányított gráf, s, t ∈ V (G) forrással és nyel®vel, c : E → R+ élkapacitásokkal,
k : E → R+ élköltségekkel, és M elvárt folyamértékkel, a minimális költség¶ folyam lineáris
programként való megfogalmazása a következ®:

min :
∑

e∈E(G) k(e)x(e)

úgy, hogy
(1) ∀v ∈ V (G) \ {s, t} :

∑
{x(e) : e v-b®l indul} −

∑
{x(e) : e v-be érkezik} = 0

(2)
∑
{x(e) : e s-b®l indul} −

∑
{x(e) : e s-be érkezik} ≥ M

(3) ∀e ∈ E(G) : x(e) ≤ c(e)
(4) ∀e ∈ E(G) : x(e) ≥ 0

Az egészérték¶ minimális költség¶ folyam feladat analóg módon de�niálható a minimális
költség¶ folyam feladattal, az egyetlen különbség, hogy minden x(e) folyamértéknek egész szám-
nak kell lennie. Ebben az esetben, mind M , mind a c(e) élkapacitások feltehet®, hogy egész
érték¶ek (egyéb esetben M -et felfelé, a c(e)-ket lefelé kerekíthetjük).

Ezt összehasonlítva a maximális folyam feladat LP felírásával láthatjuk, hogy a kényszerek
halmaza ugyanaz, kivéve a (2)-es kényszert. Emiatt a mátrixos alakja a fenti LP felírásnak
szintén nagyon hasonló a maximális folyam feladatéhoz: felírható min{k ·x : A′x ≤ b′} alakban,
ahol k egy sorvektor, ami az összes k(e) élköltségb®l áll (úgy, hogy kj = k(ej) teljesül minden
1 ≤ j ≤ m-re),

A′ =


B′

−B′
−s
I
−I

 és b′ =


0
0

−M
c
0

 .

(Itt s a fentebbihez hasonló a B(G) illeszkedési mátrixnak az s-hez tartozó sorát jelöli.)
Újból meg�gyelhetjük, hogy az A′ együtthatómátrix teljesen unimoduláris: megkapható a

B(G) illeszkedési mátrixból (amir®l már beláttuk, hogy TU) egy sor elhagyásával (ami a t nyel®
csúcshoz tartozik), majd a korábban bizonyított egyszer¶ lemma m¶veleteinek használatával.
Emellett, a jobb oldali vektor szintén egészérték¶, mivel c-b®l, M -b®l (amiket feltételeztünk,
hogy egészérték¶ek) és 0-kból áll.

Így � a maximális folyam feladat esetéhez hasonlóan � a TU együtthatómátrixú IP fel-
adatokról szóló alaptételb®l két fontos dolog következik: el®ször is, ha M és az összes c(e)
élkapacitás egész szám, akkor létezik egy minimális költség¶ folyam minden élen egész folyam-
értékkel. Másodszor, az egész érték¶ minimális költség¶ folyam feladat hatékonyan megoldható
egy LP megoldó futtatásával a feladat LP relaxációján. (Az egész érték¶ minimális költség¶
folyam tehát megoldható polinomiális id®ben.)

Megjegyezzük, hogy az eredeti (törtérték¶) minimális költség¶ folyam feladathoz hasonló-
an léteznek hatékonyabb (polinomiális idej¶) algoritmusok az egész érték¶ minimális költség¶
folyam feladat megoldására, amik közvetlenül nem támaszkodnak a lineáris programozásra.

Az egészérték¶ többtermékes folyam feladat

Sajnos a k termékes folyam feladat (LP felírásának) együtthatómátrixa nem teljesen unimo-
duláris, ha k ≥ 2. Ennek oka a kapacitás korlátok: mivel az összes folyamérték összege egy
élen kényszerítve van, hogy legfeljebb az él kapacitása legyen, ez egy sorvektort ad az együtt-
hatómátrixhoz k darab 1-essel (és sok 0-val). Ez tönkreteszi a TU tulajdonságot, ha k ≥ 2.
Valójában a többtermékes folyam feladat egészérték¶ változatáról ismert, hogy NP-nehéz, így
nem várható, hogy bármilyen polinomiális idej¶ algoritmussal megoldható legyen.

Fordította: Szekeres Dániel
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