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1 Πρόβλημα του Gift Wrapping

Το κύριο πρόβλημα (Bottleneck) του αλγορίθμου περιτύλιξης των Chand-Kapur είναι η χωρική πολυπλοκότητα
της τάξης = O(d nbd/2c) το οποίο θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο αντίστροφης
αναζήτησης.

2 Παρατήρησεις - Αλγόριθμος Simplex

Η βασική ιδέα του αλγόριθμου Simplex είναι :

• Ξεκίνα απο μία κορυφή που ανήκει στην εφικτή περιοχή

• Προχώρα σε μία γειτονική κορυφή που βελτιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση (αν δε βρείς κανένα στα-
μάτα εχεις βρεί τη βέλτιστη λύση)

΄Ετσι από οποιαδήποτε κορυφή και αν αρχίσω θα καταλήξω στην ίδια τελική βέλτιστη κορυφή. Παρατηρούμε πως

αν πάρουμε όλα τα μονοπάτια απ΄τη ρίζα (κορυφή που βελτιστοποιεί την αντικειμένικη συνάρτηση) πρός κάποιον

κόμβο σχηματίζουμε ένα δέντρο επικάλυψης.

Χρησιμοποιούμε την αντίστροφη συνάρτηση βελτιστοποίησης για να σχηματίσουμε το δέντρο απ΄τη ρίζα προς τους

κάτω κόμβους.

Αντίστροφη συνάρτηση βελτιστοποίησης : α → β ανν ισχύει β → α με την αρχική συ-

νάρτηση βελτιστοποίησης.

Υπενθύμιζεται οτι στον αλγόριθμο του Simplex έχουμε την εξής αντικειμενική συνάρτηση βελτιστοποίσης για
κάθε κορυφή:

choose neighbour a iff max〈·a, c·〉 οπου c διάνυσμα που δίνεται σαν είσοδο στον αλγόριθμο.

3 Περιτύλιξη με τη Μέθοδο αντίστροφης αναζήτησης

Τροποποίουμε τον αλγόριθμο περιτύλιξης χρησιμοποιώντας την αντίστροφη συνάρτηση βελτιστοποίησης (ελαχι-

στοποίησης) και ένα κατευθυνόμενο δέντρο που έχει ως κόμβους έδρες ορίζοντας έτσι μια διάταξη στις έδρες

(Αλγόριθμος αντίστροφης αναζήτησης Avis-Fukuda).
Ισχύουν οι εξής ιδιότητες :

• Για κάθε κόμβο με τιμή l0 ένα ή περισσότερα εξερχόμενα βέλη οδηγούν στα παιδιά (l > l0), και υπάρχει
μοναδικός γονιός (l < l0), ο οποίος ορίζει εισερχόμενο βέλος

• Τα παιδιά και ο γονιός είναι γειτονικές έδρες, αλλά μπορεί να υπάρχει γειτονική που δεν είναι ούτε παιδί ούτε
γονιός.

• Ο γονιός έχει τιμή minL(l < l0) όπου L το σύνολο των γειτονικών εδρών κι έχουμε ταυτίσει την έννοια
του κόμβου και της τιμής του,

΄Ετσι πετυχαίνουμε μείωση χωρικής πολυπλοκότητας της τάξης O(d), ωστόσο η χρονίκη πολυπλοκότητα πολ-
λαπλασιάζεται με O(1).
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