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1 Metoda podziału i ograniczeń

Metoda podziału i ograniczeń służy do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Po raz
pierwszy została zaproponowana w 1960 r. przez A. H. Land’a i A. G. Doig’a w pracy pod
tytułem An Automatic Method of Solving Discrete Programming Problems1. Jej działanie
opiera się na analizie drzewa przestrzeni stanów. Drzewo to reprezentuje wszystkie możliwe
ścieżki jakimi może pójść algorytm rozwiązując dany problem. Algorytm zaczyna w korzeniu
drzewa i przechodząc do któregoś liścia konstruuje rozwiązanie. Przeglądanie całego drzewa
byłoby bardzo kosztowne ze względu na jego wykładniczy rozmiar, dlatego metoda podziału
i ograniczeń w każdym węźle oblicza granicę (ograniczenie), która pozwala określić go jako
obiecujący bądź nie. W dalszej fazie algorytm przegląda tylko potomków węzłów obiecujących.
Pozwala to, razem z dobraniem odpowiedniej strategii odwiedzania wierzchołków oraz liczenia
granicy, zmniejszyć ilość odwiedzonych wierzchołków i szybciej znaleźć rozwiązanie problemu.

1.1 Podstawowe pojęcia

Na początku musimy zdefiniować pojęcia, którymi będziemy się w dalszej części posługiwać:

granica - liczba będąca ograniczeniem wartości rozwiązania jakie można uzyskać dzięki roz-
winięciu (przejrzeniu potomków) danego węzła

węzeł obiecujący - węzeł, którego granica jest lepsza2 niż wartość najlepszego znalezionego
dotąd rozwiązania

węzeł nieobiecujący - węzeł, którego granica jest gorsza2 niż wartość najlepszego znalezio-
nego dotąd rozwiązania

1.2 Składniki algorytmu

Konstruując algorytm stosujący metodę podziału i ograniczeń musimy zapewnić dwa elemen-
ty:

• funkcję obliczającą granicę, która potrafi wyznaczyć granicę najlepszego rozwiązania
jakie można uzyskać z poddrzewa danego węzła. Funkcja ta jest specyficzna dla każdego
problemu.

• strategię odwiedzania wierzchołków w drzewie przestrzeni stanów. Od jej wyboru
zależy szybkość z jaką algorytm znajdzie rozwiązanie

1Econometrica, Tom 28, Nr 3 (Lipiec, 1960), str. 497-520
2Problemy optymalizacyjne mogą być problemami maksymalizacji lub minimalizacji. Żeby definicja była

prosta myślimy, że wartość lepsza to, odpowiednio, wartość większa lub mniejsza od aktualnie najlepszego
znalezionego rozwiązania, a wartość gorsza przeciwnie
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2 Strategie odwiedzania wierzchołków

W tej części będziemy chcieli przyjrzeć się bliżej dwóm strategiom odwiedzania wierzchołków:
przeszukiwaniu wszerz oraz przeszukiwaniu typu najpierw najlepszy.

2.1 Przeszukiwanie wszerz

Przeszukiwanie wszerz rozpoczynamy od korzenia drzewa, później przeglądamy wszystkich
jego synów, czyli wierzchołki na poziomie 1., następnie wszystkie wierzchołki na poziomie
2. i tak dalej aż do liści (na rysunku 1 widzimy przykład z wierzchołkami ponumerowanymi
w kolejności odwiedzania)

1
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Rysunek 1: Przykład przeszukiwania wszerz

2.1.1 Ogólny algorytm przeszukiwania wszerz z metodą podziału i ograniczeń

Algorytm 1 przedstawia pseudokod algorytmu przeszukiwania wszerz. Odwołujemy się tam
do terminologii drzewa, ale w algorytmie drzewo nie jest jawnie konstruowane. Dzieci każdego
węzła oznaczają konkretne sytuacje. W przypadku problemu plecakowego są to sytuacje dołą-
czenia (i+ 1)-szego przedmiotu do plecaka (rozpatrując i-ty węzeł) bądź nie. Dlatego nie ma
potrzeby budowania jawnego drzewa przestrzeni stanów, gdyż algorytm będzie rozpatrywał
po prostu te kolejne sytuacje.

Na początku algorytm inicjalizuje kolejkę potrzebną do przeszukiwania wszerz i dodaje
do niej korzeń drzewa, czyli informacje jakie są pamiętane przy pustym rozwiązaniu. W tej
kolejce będziemy pamiętać węzły obiecujące, czyli takie, których potomków będziemy chcieli
w przyszłości odwiedzić. W zmiennej best zapamiętujemy najlepszą znalezioną dotychczas
wartość rozwiązania, a w zmiennej best items elementy, które w tym najlepszym rozwiązaniu
się znalazły. Zdejmując kolejne wierzchołki z kolejki odwiedzamy ich potomków. Jeśli wartość
któregoś potomka jest lepsza od najlepszej dotąd znalezionej, to aktualizujemy zmienne best
i best items. Następnie decydujemy, czy dany potomek jest obiecujący (czyli czy dodać go
do kolejki), czy nie. Podjęcie tej decyzji w momencie odwiedzania wierzchołka powoduje,
że nie musimy zapamiętywać wartości jego granicy, ale może to prowadzić do sytuacji, w
której podczas przeglądania następnych węzłów znajdziemy lepsze rozwiązanie i część z już
odwiedzonych wierzchołków stanie się nieobiecująca, jednak algorytm 1 i tak je rozwinie.
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Algorytm 1 Przeszukiwanie wszerz z metodą podziału i ograniczeń
initialize(Q) //inicjujemy pustą kolejkę
v ← korzeń drzewa //drzewo w aplikacji istnieje niejawnie
enqueue(Q, v)
best← value(v)
best items← items(v)
while !empty(Q) do
v ← dequeue(Q)
for all każde dziecko u węzła v do
if value(u) lepsza od best then
best← value(u)
best items← items(u)
end if
if bound(u) jest lepsza od best then
enqueue(Q, u)
end if
end for
end while

Dostosowując algorytm 1 do konkretnego problemu musimy dostarczyć funkcje, które są
dla każdego problemu specyficzne:

• bound(v) - obliczającą górną granicę wartości rozwiązania poniżej danego węzła,

• value(v) - obliczającą wartość danego węzła,

• items(v) - zwracającą rozwiązanie (lub jego część) reprezentowane przez dany węzeł.

2.1.2 Przykład: Dyskretny problem plecakowy

Jako przykład wykorzystania metody podziału i ograniczeń ze strategią przeszukiwania wszerz
przeanalizujemy rozwiązanie dyskretnego problemu plecakowego.

W dyskretnym problemie plecakowym mamy dane:

• n przedmiotów

• pi - wartość i-tego przedmiotu (dla i = 1, 2, . . . , n)

• wi - wagę i-tego przedmiotu (dla i = 1, 2, . . . , n)

• W - maksymalną sumę wag wybranych przedmiotów (“pojemność plecaka”)

Chcemy znaleźć taki zbiór przedmiotów, których suma wag nie przekracza W i suma
wartości jest największa.

Rozważmy następujący przypadek problemu plecakowego: w tabeli 1 mamy dane wagi i
wartości czterech przedmiotów, a W = 16.

Drzewo przestrzeni stanów wygląda w tym problemie następująco: korzeń reprezentuje
pusty plecak. Korzeń ma też dwóch synów, którzy reprezentują sytuacje: dodajemy przed-
miot o numerze 1 do plecaka albo nie dodajemy go do plecaka. Na poziomie drugim mamy
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i pi wi
pi
wi

1 40 zł 2 20 zł
2 30 zł 5 6 zł
3 50 zł 10 5 zł
4 10 zł 5 2 zł

Tabela 1: Przykładowe wagi i wartości przedmiotów

analogicznie wierzchołki, które reprezentują sytuacje dodania bądź nie przedmiotu o numerze
2, i tak dalej.

Musimy teraz podać sposób obliczania granicy węzła dla problemu plecakowego, czyli
sposób obliczania funkcji bound(v). Oznaczmy przez weight łączną wagę, a przez profit łączną
wartość przedmiotów dodanych do plecaka w obecnie przetwarzanym węźle. Inicjujemy dwie
zmienne:

totweight← weight

bound← profit

Teraz zachłannie dobieramy przedmioty dodając ich wagi i wartości do zmiennych totweight
oraz bound, aż wartość totweight przekroczyW . Wtedy zabieramy tylko taką część ostatniego
przedmiotu, która nie powoduje przekroczenia W i dodajemy odpowiedni ułamek do bound.
Widzimy teraz, że bound jest górną granicą wartości plecaka jaki możemy uzyskać przechodząc
poddrzewo danego węzła, dlatego jest też wynikiem funkcji bound(v).

Niech aktualnie przeglądany węzeł będzie na poziomie i, a węzeł przepełniający na pozio-
mie k, wtedy:

totweight = weight+
k−1∑
j=i+1

wj (1)

bound =

profit+ k−1∑
j=i+1

pj

+ (W − totweight) · pk
wk

(2)

W problemie plecakowym nieobiecujące są także węzły, których weight > W . Dlatego
funkcja bound(v) będzie zwracać 0 dla takich węzłów, żeby nigdy nie były one obiecujące, bo
rozwijanie takich węzłów nie ma sensu, gdyż dają niepoprawne rozwiązanie.

Na rysunku 2 przedstawione zostało drzewo przestrzeni stanów dla powyższego przykładu
przycięte przez algorytm. Na czerwono zaznaczony został węzeł, który reprezentuje najlepsze
rozwiązanie. Widzimy tutaj, że podejmowanie decyzji o rozwijaniu węzła w momencie jego
odwiedzania prowadzi do niepotrzebnego przeglądania węzłów oznaczonych A i B. W momen-
cie odwiedzania ich ojca najlepsza znaleziona wartość, jak łatwo zauważyć, wynosi 70 zł, a
granica - 82 zł, dlatego algorytm określa ten węzeł jako obiecujący. Jednak zanim dojdzie do
przeglądania węzłów A i B algorytm natrafi na węzeł, którego wartość wynosi 90 zł i wtedy
przeglądanie węzłów A i B, nie ma sensu, bo granica dla ich ojca jest mniejsza od 90 zł.
Widzimy też przykłady węzłów reprezentujących niepoprawne rozwiązania, które od razu zo-
stały przez algorytm oznaczone jako nieobiecujące dzięki temu, że funkcja bound(v) dla nich
zwróciła 0. Można też zauważyć, że algorytm oznaczył też węzły A i B jako nieobiecujące,
więc zaoszczędziliśmy czas, który musiałby by być poświęcony na przejrzenie ich poddrzew.
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2
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0
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7
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7
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7
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2
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5
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0
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15
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5
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A B

Rysunek 2: Przycięte drzewo przestrzeni stanów dla przykładu problemu plecakowego po wy-
konaniu algorytmu ze strategią przeszukiwania wszerz. W każdym węźle zapisane są kolejno
informacje profit, weight i bound dla niego. Węzeł oznaczony na czerwono to węzeł reprezen-
tujący najlepsze rozwiązanie, a węzły oznaczone na szaro to węzły określone przez algorytm
jako nieobiecujące w momencie odwiedzania.

2.2 Przeszukiwanie typu najpierw najlepszy

Strategia przeszukiwania wszerz mogła prowadzić do sytuacji, w której przeglądaliśmy jakieś
węzły niepotrzebnie (co można zobaczyć na rysunku 2 przy węzłach A i B), bo ich ojciec w
momencie odwiedzania był obiecujący, ale gdy doszliśmy do odwiedzania jego synów, to już
przestał być obiecujący.

Można temu zaradzić stosując strategię typu najpierw najlepszy. W tej strategii po przej-
rzeniu synów jakiegoś węzła przeglądamy wszystkie pozostałe nierozwinięte obiecujące węzły
i rozwijamy węzeł o najlepszej granicy.

2.2.1 Ogólny algorytm przeszukiwania typu najpierw najlepszy

Algorytm 2 przedstawia pseudokod algorytmu przeszukiwania typu najpierw najlepszy z me-
todą podziału i ograniczeń. Podstawowa różnica w stosunku do strategii przeszukiwania
wszerz (algorytm 1) polega na tym, że tutaj mamy kolejkę priorytetową, w której prioryte-
tem jest wartość granicy wierzchołka. Dzięki tej kolejce i jej priorytetowości będziemy zawsze
przeglądali najpierw węzły z największą granicą (stąd bierze się nazwa tej strategii: najpierw
najlepszy). Podobnie jak w algorytmie 1 tutaj także drzewo przestrzeni stanów istnieje nie-
jawnie i nie jest wprost konstruowane.

Po inicjalizacji kolejki oraz pomocniczych zmiennych algorytm 2 przegląda kolejne węzły o
najlepszych granicach. Dla każdego odwiedzanego węzła sprawdzamy najpierw, czy nadal jest
obiecujący. Zapobiegamy tutaj sytuacji, która wydłużała obliczenia w algorytmie 1 (przeszu-
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Algorytm 2 Przeszukiwanie typu najpierw najlepszy z metodą podziału i ograniczeń
initialize(Q) //kolejka priorytetowa
v ← korzeń drzewa //drzewo istnieje niejawnie
best← value(v)
best items← items(v)
insert(Q, v)
while !empty(Q) do
v ← remove(Q)
if bound(v) jest lepszy od best then
for all dziecko u węzła v do
if value(u) jest lepsza od best then
best← value(u)
best items← items(u)
end if
if bound(u) jest lepszy od best then
insert(Q, u)
end if
end for
end if
end while

kiwania wszerz), gdyż teraz jeśli węzeł przestanie być obiecujący to nie będziemy go rozwijać.
Wymusza to jednak konieczność zapamiętania wartości granicy dla każdego węzła wrzuco-
nego do kolejki. Dalsza część pętli odwiedzającej wierzchołki jest analogiczna do algorytmu
1 przeszukiwania wszerz. Przeglądamy synów odwiedzanego wierzchołka aktualizując w ra-
zie potrzeby informacje o najlepszym rozwiązaniu i dodając obiecujących synów do kolejki
priorytetowej.

2.2.2 Przykład: Dyskretny problem plecakowy

Posłużymy się jeszcze raz dyskretnym problemem plecakowym jako przykładem wykorzy-
stania metody podziału i ograniczeń, tym razem ze strategią przeszukiwania typu najpierw
najlepszy.

Na rysunku 3 możemy zobaczyć, że algorytm z przeszukiwaniem typu najpierw najlepszy
odwiedził tylko 11 wierzchołków, czyli o 6 mniej niż algorytm przeszukiwania wszerz (co widać
przy porównaniu z rysunkiem 2).

Choć strategia przeszukiwania typu najpierw najlepszy szybciej kieruje się do właściwego
rozwiązania, to nie mamy pewności, że węzeł, który wygląda na najlepszy da w wyniku
optymalne rozwiązanie. Można to zaobserwować analizując przebieg algorytmu 2 dla problemu
plecakowego pokazany na drzewie na rysunku 3. Zauważmy, że z dwóch oznaczonych węzłów
(A i B) to węzeł A ma lepszą granicę, dlatego w algorytmie będzie odwiedzony jako pierwszy
z nich dwóch, nie da jednak optymalnego rozwiązania (obaj jego synowie zostaną oznaczeni
jako nieobiecujący), a najlepsze rozwiązanie znajduje się w potomku wierzchołka B.
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Rysunek 3: Przycięte drzewo przestrzeni stanów dla przykładu problemu plecakowego po wy-
konaniu algorytmu ze strategią przeszukiwania najpierw najlepszy. W każdym węźle zapisane
są kolejno informacje profit, weight i bound dla niego. Węzeł oznaczony na czerwono to węzeł
reprezentujący najlepsze rozwiązanie, a węzły oznaczone na szaro to węzły określone przez
algorytm jako nieobiecujące.

2.2.3 Przykład: Problem komiwojażera

Przeanalizujemy teraz drugi przykład problemu, który można rozwiązać przy pomocy metody
podziału i ograniczeń. Zastosujemy tutaj od razu strategię przeszukiwania typu najpierw
najlepszy.
Problem komiwojażera jest problemem NP-zupełnym. Mamy dany graf pełny skierowany

G = (V,E;w), gdzie |V | = n, a w(e) wyznacza wagę krawędzi e (interpretowaną często jako
odległość między miastami, które są reprezentowane przez wierzchołki). Problem polega na
znalezieniu cyklu Hamiltona o najmniejszej wadze w G. Przez wagę cyklu Hamiltona rozu-
miemy sumę wag składających się na niego krawędzi. Nie ma znaczenia który wierzchołek jest
początkowy (bo mamy cykl), więc będziemy przyjmować, że jest to wierzchołek o numerze 1.

Będziemy rozważać problem komiwojażera dla n = 5. Na rysunku 4a podana została
przykładowa macierz sąsiedztwa, a obok na rysunku 4b narysowany został graf dla tego
problemu i zaznaczony na czerwono najkrótszy cykl Hamiltona.

Drzewo przestrzeni stanów dla problemu komiwojażera definiujemy jako drzewo, które
w korzeniu zawiera listę zawierającą tylko wierzchołek początkowy. Na pierwszym poziomie
znajdują się węzły zawierające listy dwóch wierzchołków - próbujemy dodać do ścieżki kolej-
no każdy wierzchołek jako drugi po początkowym. Na drugim poziomie znajdują się węzły
zawierające listy trzech wierzchołków - próbujemy dodać do ścieżki kolejno każdy z pozosta-
łych wierzchołków poza początkowym i wybranym w węźle wyżej, i tak dalej, aż do liści.
Liście będą zawierać listy (n − 1)-elementowe, gdyż wtedy ostatni wierzchołek trasy jest już
wyznaczony jednoznacznie.
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(a) Macierz sąsiedztwa

1

2

34

5

(b) Przykładowy graf

Rysunek 4: Przykładowy problem komiwojażera dla pięciu miast wraz z macierzą sąsiedztwa
wierzchołków, która określa wagi poszczególnych krawędzi. Na czerwono zaznaczono najkrót-
szą ścieżkę.

Widać tutaj, że węzły wewnętrzne drzewa przestrzeni stanów nie oznaczają tutaj kon-
kretnego rozwiązania, ale całą grupę rozwiązań. Na przykład węzeł zawierający listę [1, 4, 2]
reprezentuje wszystkie trasy zaczynające się od tych wierzchołków, czyli trasy [1, 4, 2, 3, 5]
oraz [1, 4, 2, 5, 3]. Dopiero liście reprezentują konkretne rozwiązania.

Musimy podać teraz sposób obliczania granicy dla węzła w drzewie (czyli sposób obliczania
funkcji bound(v)). Żeby obliczyć granicę węzła musimy określić dolną granicę długości ścieżek,
których prefiksem jest ścieżka w obecnym węźle. Zauważmy, że:

• długość trasy nie może być krótsza niż suma minimalnych długości krawędzi wychodzą-
cych z każdego wierzchołka,

• minimalną długość krawędzi wychodzących z wierzchołka i możemy wyznaczyć przeglą-
dając i-ty wiersz macierzy sąsiedztwa.

Korzystając z powyższych spostrzeżeń funkcję bound(v) możemy obliczać w następujący spo-
sób: dla każdego wierzchołka obliczamy minimalną długość krawędzi wychodzących z niego,
które jeszcze mogą być użyte. Dla wierzchołków znajdujących się w częściowym rozwiązaniu

v1 : min(14, 4, 10, 20) = 4
v2 : min(14, 7, 8, 7) = 7
v3 : min(4, 5, 7, 16) = 4
v4 : min(11, 7, 9, 2) = 2
v5 : min(18, 7, 17, 4) = 4

bound(v) = 4 + 7 + 4 + 2 + 4 = 21
(a) dla korzenia

v1 : 14
v2 : 7
v3 : min(7, 16) = 7
v4 : min(11, 2) = 2
v5 : min(18, 4) = 4

bound(v) = 14 + 7 + 7 + 2 + 4 = 34
(b) dla wierzchołka z trasą 1, 2, 3

Rysunek 5: Obliczanie granicy (funkcji bound(v)) dla przykładowego problemu z rysunku 4

(poza ostatnim na tej częściowej trasie) znamy wartości krawędzi wychodzących. Dla pozo-
stałych wierzchołków:
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• bierzemy pod uwagę wszystkie krawędzie nie prowadzące do wierzchołków umieszczo-
nych w częściowym rozwiązaniu

• jeśli to nie jest ostatni wierzchołek w częściowym rozwiązaniu, bierzemy pod uwagę
krawędzie prowadzące do wierzchołka początkowego (mimo, że on zawsze jest w rozwią-
zaniu)

Mając obliczone minimalne długości krawędzi wychodzących z każdego wierzchołka obliczamy
ich sumę, która będzie wartością funkcji bound(v). Nie mamy pewności, że istnieje trasa o tej
długości, ale na pewno nie ma trasy o długości mniejszej.

3 Funkcja obliczająca granicę

Funkcja obliczająca granicę danego wierzchołka jest “sercem” metody podziału i ograniczeń.
To od jej jakości w dużej mierze zależy szybkość działania algorytmu. Obliczone przez nią
granice powinny być jak najbliższe optymalnej wartości dla podproblemów, żeby móc pre-
cyzyjnie identyfikować nieobiecujące węzły i przez to zmniejszyć ilość węzłów odwiedzonych.
Nie powinna ona być jednak zbyt czasochłonna, gdyż jest obliczana często i może to odbić
się na efektywności całego algorytmu.

Często problem może mieć więcej niż jedną funkcję obliczającą granicę.

3.1 Przykład: problem komiwojażera - inna granica

Zauważmy, że do każdego wierzchołka dokładnie jeden raz wchodzimy i dokładnie jeden raz
wychodzimy. Dlatego dla każdej krawędzi połowę jej wagi związujemy z wierzchołkiem z
którego wychodzi, a drugą połowę z wierzchołkiem do którego wchodzi. Wtedy dla każdego
wierzchołka obliczamy minimalny koszt jego odwiedzenia jako połowę sumy minimalnych
kosztów wejścia do niego i wyjścia z niego. Minimalny koszt wejścia do i-tego wierzchołka
obliczamy na podstawie i-tej kolumny macierzy sąsiedztwa, a minimalny koszt wyjścia na
podstawie i-tego wiersza. Tak obliczone minimalne koszty sumujemy aby otrzymać wartość
granicy. Przykład obliczenia minimalnego kosztu odwiedzenia wierzchołka v2 z przykładu z

min(14, 5, 7, 7) +min(14, 7, 8, 7)
2

= 6

Rysunek 6: Obliczenie minimalnego kosztu odwiedzenia wierzchołka v2 na początku algorytmu

rysunku 4 możemy zobaczyć na rysunku 6.

3.2 Wiele funkcji obliczających granicę

Gdy dla rozpatrywanego problemu możemy wyznaczyć dwie lub więcej funkcji obliczających
granice, to możemy zauważyć, że w niektórych węzłach jedna funkcja daje lepsze wyniki,
a w pozostałych inna. Możemy w takim przypadku dla każdego węzła obliczać granicę przy
pomocy wszystkich dostępnych funkcji a następnie wybrać najlepszą z nich. Niesie to jednak ze
sobą niebezpieczeństwo wydłużenia czasu działania algorytmu, bo oszczędności z odwiedzenia
mniejszej ilości węzłów (czasami udaje się ją zmniejszyć zaledwie o kilka węzłów) mogą być
dużo mniejsze niż koszty dodatkowych obliczeń.

9



Literatura

[1] Neapolitan R., Naimipour K.: Podstawy algorytmów z przykładami w C++ (rozdział 6.),
2004

[2] Jens Clausen: Branch and Bound Algorithms - Principles and Examples, 1999

10


	Metoda podziału i ograniczen
	Podstawowe pojecia
	Składniki algorytmu

	Strategie odwiedzania wierzchołków
	Przeszukiwanie wszerz
	Ogólny algorytm przeszukiwania wszerz z metoda podziału i ograniczen
	Przykład: Dyskretny problem plecakowy

	Przeszukiwanie typu najpierw najlepszy
	Ogólny algorytm przeszukiwania typu najpierw najlepszy
	Przykład: Dyskretny problem plecakowy
	Przykład: Problem komiwojazera


	Funkcja obliczajaca granice
	Przykład: problem komiwojazera - inna granica
	Wiele funkcji obliczajacych granice


