
ČVUT – FEL 
X36PAA - Problémy a algoritmy 

1. úloha - problém batohu 
 
Jméno: Marek Handl 
Datum: 19. 10. 2008 
Cvičení: Pondělí 9:00 
 

Zadání 
Naprogramujte řešení 0/1 problému batohu hrubou silou. Na zkušebních datech pozorujte závislost 
výpočetního času na n. 
Naprogramujte řešení 0/1 problému batohu heuristikou podle poměru cena/váha. Pozorujte závislost 
výpočetního času na n. Grafy jsou vítány (i pro exaktní metodu). 

- průměrné zhoršení proti exaktní metodě 
- maximální relativní chybu. Absolutní chyba nic neříká! 

 
Problém batohu 
Je dáno: 

celé číslo n (počet věcí) 
celé číslo M (kapacita batohu) 
konečná množina V={v1, v2, ... ,vn } (hmotnosti věcí) 
konečná množina C={c1, c2, ... ,cn } (ceny věcí) 

Úkol: 
Zkonstruujte množinu X={x1, x2, ... ,xn }, kde každé xi je 0 nebo 1, tak, aby batoh nebyl přetížen, tj.: 

v1x1+v2x2 + ... + vnxn <= M  
A cena věcí v batohu byla maximální, tj.: 

výraz c1x1+c2x2 + ... + cnxn nabýval maximální hodnoty pro všechny takové množiny 
 
 

Řešení hrubou silou 
Metoda hrubé síly spočívá v průchodu všech přípustných kombinací věcí v batohu a nalezení kombinace 
s nejvyšší cenou. Nepřípustná kombinace je taková, kde součet hmotností věcí převyšuje nosnost 
batohu. Tento způsob řešení je výpočetně velmi náročný, jelikož v obecném případě (všechny 
kombinace přípustné) je počet kombinací 2^n. 
 
Naměřené časy výpočtu: 

# věcí čas (s) 

4 neměřitelné 

10 0,0003 

15 0,012 

20 0,361 

22 1,392 

25 11,53 

27 50 

30 402 

32 1749 

35 13991 

37 55964 

40 447708 

Poznámka: pro úlohu s n=4 se nepodařilo naměřit čas výpočtu, jelikož je příliš malý. Úlohy s n větším 
než 32 se nepodařilo změřit, jelikož výpočetní časy by dosahovaly několika hodin. Uvedené časy byly 
odhadnuty na základě předchozích naměřených hodnot a ze znalosti složitosti problému. 
 
Grafické zobrazení výpočetního času v lineárním a logaritmickém měřítku: 



Závislost výpočetního času na počtu věcí
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Závislost výpočetního času na počtu věcí (logaritmické měřítko)
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Řešení pomocí heuristiky 
Heuristika je založena na poměru cena/váha věci. V tomto řešení tedy nejprve seřadíme dostupné věci 
sestupně podle uvedeného kritéria. Seřazení n věcí lze provést s časovou složitostí ϴ(n*ln n). V tomto 
pořadí poté do batohu přidáváme věci, které se tam hmotnostně ještě vejdou. Projdeme tedy každou z 
n věcí pouze jednou a buďto ji přidáme nebo ne. Časová složitost je tedy lineární. Celková složitost 
řešení pomocí heuristiky je tedy ϴ(n*ln n + n) = ϴ(n*ln n). 
 



Výpočetní čas se nepodařilo změřit, jelikož počet operací je velmi malý. 
 
Odhad počtu operací při použití vzorce: operací = n*ln n + n 
Maximální a průměrná chyba řešení nalezeného pomocí heuristiky vzhledem k optimálnímu řešení: 
chyba = (cenaOptimum – cenaHeuristika) / cenaOptimum. 
 

# věcí operací prům. Chyba max chyba 

4 10 2,17% 36,36% 

10 33 1,29% 11,48% 

15 56 0,48% 8,54% 

20 80 0,60% 8,43% 

22 90 0,69% 7,23% 

25 105 0,50% 3,68% 

27 116 0,50% 10,60% 

30 132 0,51% 5,51% 

32 143 0,34% 3,34% 

35 159 0,28% 4,61% 

37 171 0,34% 8,20% 

40 188 0,20% 2,34% 

 

Závislost počtu operací na počtu věcí
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Výpočetní sestava 
Výpočty byly prováděny v prostředí Windows Vista Business 32bit na stroji s procesorem Intel Core 2 
Duo T7700 2,4 GHz a 3GB paměti. 
 

Podpůrné programy 
Programy byly napsány v jazyce C++, kompilovány ve Visual C++ 2005. 
 
Zdrojové kódy 
knapsack.cpp 
knapsackCompare.cpp 



 
knapsack.cpp: 

Použití: knapsack.exe input_file [output_file [output_file_heuristic [maxInstancesCount]]] 
Formát input_file: každá instance na jednom řádku, na řádku jen celá čísla v tomto formátu 

ID n M váha cena váha cena ... 
Formát output_file: každá instance na jednom řádku, na řádku jen celá čísla 

ID n cena řešení 0/1 0/1 ... 
Program zpracovává input_file, optimální řešení zaznamenává do output_file, řešení nalezená 

heuristikou do output_file_heuristic a na standardní výstup vypíše časy výpočtu, maximální a 
průměrnou relativní chybu heuristiky. 

 
Nástin řešení – hrubá síla 

Rekurzivní volání metody solve. V každém kroku se řeší jedna konkrétní věc a provedou 
se 2 rekurzivní volání. První volání reprezentuje stav, kdy se konkrétní věc do batohu 
nepřidala, druhé volání stav, kdy věc byla přidána do batohu. Druhé volání se provede 
pouze v případě, že věc se do batohu hmotnostně vejde. 

 Nástin řešení – heuristika 
Věci jsou uloženy v generickém kontejneru z STL typu vector. K seřazení věcí podle 
kritéria je využíván STL generický algoritmus sort. Samotné přidávání do batohu je už jen 
lineární průchod seřazeným vektorem a věc je do batohu přidána, pokud se do něj 
hmotnostně vejde. 

 
knapsackCompare.cpp: 
 Použití: knapsackCompare.exe input_optimal input_heuristic 
 Formáty vstupních souborů viz výše. 
 Program vypíše na standardní výstup průměrnou a relativní chybu heuristiky. 
 

Závěr 
Problém batohu patří do NP-těžkých problémů. Jeho řešení hrubou silou vyžaduje ϴ(2^n) operací, kde 
n je počet věcí, které máme k dispozici. Již pro n v řádu desítek začíná výpočetní čas neúnosně růst. 
Např. pro n=40 by na použité výpočetní sestavě výpočet trval asi 120 hodin. Na druhou stranu při 
použití heuristiky založené na poměru cena/váha, dojdeme k nějakému přípustnému řešení v téměř 
lineárním čase (přesněji v čase ϴ(n*ln n)). Nalezené řešení se blíží optimálnímu. Na testovacích datech 
(pro každé n bylo k dispozici 50 instancí) jsme naměřily ve většině případů průměrnou chybu menší než 
1% a maximální chybu do 10%. 


