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Discrete Mathematics and Mathematical Programming
Problemen die ik wil oplossen

I Hoe kunnen presentaties zoals deze ingeroosterd worden?

I Wat neem ik mee op vakantie?

I Waar geef ik mijn geld aan uit?

Hoe kunnen we dit in het algemeen oplossen? Als je een idee hebt,
wil je weten wat er fout kan gaan.
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Definitie van “3-partitie probleem”

Een 3-partitie probleem is geven door:

I Een lijst van 3 · q getallen.
zoals 4, 7, 9, 6, 3, 5, 2, 10, 14

I Een grens β.
zoals 20

Een oplossing tot het 3-partitie probleem wordt gegeven door q
verzamelingen met 3 getallen, waarbij de som van de getallen in
elke verzameling β is.
Voorbeeld:

I 4, 2, 14

I 7, 3, 10

I 9, 6, 5
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Wanneer is 3-partitie oplosbaar
Weten is oplossen

Als we weten wanneer 3-partitie oplosbaar is, kunnen we een
oplossing vinden:

I Definieer “Candidate sets” C van the getallen a1, a2, . . . , a3q:

C = { {i , j , k} | ai + aj + ak = β}

I Neem S ∈ C, verwijder die drie getallen en controleer of de
overige getallen iets oplosbaars geven.

I Herhaal tot je iets oplosbaars over houdt. Los dan de kleinere
instantie op met de overige getallen.

|C| < q3, dus na q3 controles hebben we een kleinere instantie.
Om een oplossing te krijgen, moeten we hooguit q4 controles
uitvoeren om te zien of de 3-partitie instantie oplosbaar is.
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Whanneer is 3-partitie onoplosbaar
Een snelle aanpak

C = { {i , j , k} | ai + aj + ak = β}

I Ci staat voor de verzamelingen in C die i bevatten.

I Oplossen voor y :∑
C∈Ci

yC = 1 voor alle getallen i

I We willen dat yC ∈ {0, 1}.
I Als we yC ∈ [0, 1] toestaan, dan bestaat er een snel algoritme.

I We gebruiken dit algoritme, en hopen dat het yC ∈ {0, 1}
teruggeeft.
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Wanneer mislukt onze truc?

I We willen yC ∈ {0, 1}.
I Als we yC ∈ [0, 1] toestaan, bestaat er een snel algoritme.

I In sommige gevallen, yC 6∈ {0, 1}.
I Dat wil zeggen dat we niet weten of er een oplossing met

yC ∈ {0, 1} bestaat.

I In sommige van die gevallen is het 3-partitieprobleem niet
oplosbaar.

I Kunnen we die gevallen vinden? (dit kan even duren)
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Wanneer mislukt onze truc?
Bijna-oplosbare instanties

I Neem een instantie met deze getallen:
1,2,2, 2,3,4, 4,5,5, 7,7,7, -4,-4,-8, -10,-11,-12
en grens β = 0.

I Het probleem: ∑
C∈Ci

yC = 1 voor alle getallen i

heeft een oplossing.

I maar het heeft yC ∈ {0, 1/2}.
I We zoeken yC ∈ {0, 1}.



Wanneer mislukt onze truc?
Bijna-oplosbare instanties

I Neem een instantie met deze getallen:
1,2,2, 2,3,4, 4,5,5, 7,7,7, -4,-4,-8, -10,-11,-12
en grens β = 0.

I Het probleem: ∑
C∈Ci

yC = 1 voor alle getallen i

heeft een oplossing.

I maar het heeft yC ∈ {0, 1/2}.
I We zoeken yC ∈ {0, 1}.



De bijna-oplosbare oplossing

1,2,2’, 2”,3,4, 4’,5,5’, 7,7’,7”, -4,-4’,-8, -10,-11,-12

y{1,3,-4} = 1/2 y{1,7′,-8} = 1/2

y{2,2′,-4} = 1/2 y{2,2′′,-4′} = 1/2

y{2′,2′′,-4′} = 1/2 y{3,7′,-10} = 1/2

y{4,4′,-8} = 1/2 y{4,7′′,-11} = 1/2

y{4′,7′′,-11} = 1/2 y{5,5′,-10} = 1/2

y{5,7,-12} = 1/2 y{5′,7,-12} = 1/2∑
C∈Ci

yC = 1 voor alle getallen i
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Nearly-feasible solution

y{1,3,-4} = 1/2 y{1,7′,-8} = 1/2

y{2,2′,-4} = 1/2 y{2,2′′,-4′} = 1/2

y{2′,2′′,-4′} = 1/2 y{3,7′,-10} = 1/2

y{4,4′,-8} = 1/2 y{4,7′′,-11} = 1/2

y{4′,7′′,-11} = 1/2 y{5,5′,-10} = 1/2

y{5,7,-12} = 1/2 y{5′,7,-12} = 1/2



1, 3, -4

1, 7’, -83, 7’, -10

2, 2’, -4

4, 4’, -85, 5’, -10

2, 2’’, -4’ 2’, 2’’, -4’

4, 7’’, -11

4’, 7’’, -11

5, 7, -12

5’, 7, -12



Structuur gebruiken

I Er bestaan 14 oplossings-grafen met 12 knopen.

I Er zijn 160 oplossings-grafen met 14 knopen.

I Er zijn tussen de 1050 en 1074 oplossings-grafen met 16
knopen.



Als onze truc mislukt
Andere gevallen

I Instanties waarvoor alle oplossingen geldt yC ∈ {0, 1/2, 1}
heten (bijna-)oplosbaar.

I Er is an instantie met oplossingen zdd yC ∈ {0, 1/n, 2/n, ..}
voor elke n > 1:
0,0,0, 1,1,2, 3,3,4, 4,4,4, 4,6,6, 9,10,11

I Er is er eentje met oplossingen zdd yC ∈ {0, 1/3, 2/3}:
5,5,5, 5,5,0, 0,1,1, 2,2,4, 4,7,7, 11,13,13

I Hoe zit dat met yC ∈ {0, 1/4, 2/4, 3/4}?
I Hoe zit dat met yC ∈ {0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5}?
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Samenvatting

I Het “3-partitie probleem” zien we terug als onderdeel van vele
echte problemen.

I Door “bijna-oplosbare” instanties te vinden, krijgen we
voorbeelden die moeilijk op te lossen zijn.

I Zulke instanties hebben veel structuur en een relatief kleine
grootte.
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