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Samenvatting

Achtergrond en motivatie

Een graaf G = (V,E) bestaat uit een verzameling punten V en een verzameling
lijnen E. Elke lijn verbindt twee punten met elkaar. Een verzameling punten
van de graaf heet onafhankelijk als geen twee van deze punten met elkaar zijn
verbonden door een lijn van de graaf. Een puntkleuring van de graaf is een
toewijzing van kleuren aan de punten van de graaf, zó dat de twee eindpunten
van een lijn altijd verschillend gekleurd zijn. Puntkleuringen en onafhanke-
lijke verzamelingen zijn aan elkaar gerelateerd. Een puntkleuring van een graaf
is namelijk precies een opdeling van zijn punten in een aantal onafhankelijke
verzamelingen, één voor iedere kleur.

Veel problemen uit de praktijk, zoals het maken van roosters, productieplan-
ning, het toewijzen van (radio)frequenties, patroonherkenning en het construeren
van foutcorrigerende codes, kunnen gemodelleerd worden met behulp van punt-
kleuringen of onafhankelijke verzamelingen in een geschikte graaf. In deze
toepassingen is men meestal gëınteresseerd in het vinden van een onafhankelijke
verzameling van maximale grootte of een puntkleuring met een minimaal aantal
verschillende kleuren.

De maximale grootte van een onafhankelijke verzameling punten in een graaf
G = (V,E) wordt aangegeven met α(G). Het chromatisch getal χ(G) van G is
het kleinste aantal kleuren in een puntkleuring van de graaf. Het bepalen van
de getallen α(G) en χ(G) zijn NP-moeilijke problemen uit de combinatorische
optimalisering.

Kort gezegd zijn NP-moeilijke problemen optimalisatie-problemen waarvoor
geen efficiënte algoritmen bekend zijn en waarvan veel mensen verwachten dat
het vinden van zo’n algoritme zelfs onmogelijk is. Met efficiënt wordt bedoeld
dat het algoritme het probleem oplost binnen een aantal stappen dat begrensd
is door een polynoom in de lengte van de input voor het probleem (“in poly-
nomiale tijd”). Door het ontbreken van efficiënte algoritmen is het in het al-
gemeen nodig om dergelijke problemen middels alternatieve methoden, zoals
heuristieken, probabilistische methoden of benaderings-technieken te proberen
op te lossen.

Een overzicht

Het Lovász theta getal

Een klassieke aanpak is om een combinatorisch optimalisatie-probleem te mo-
delleren als een lineair programma waarbij bovendien geheeltalligheid van de
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oplossing wordt geëist. De maximale grootte van een onafhankelijke verzame-
ling punten α(G) in een graaf G = (V,E), kan bijvoorbeeld als volgt worden
beschreven. We nemen aan dat de punten van G genummerd zijn van 1 tot en
met n.

α(G) = max
∑
i∈V

xi waarbij xi + xj ≤ 1 (ij ∈ E), x ∈ {0, 1}n. (7.1)

Hier is xi een variabele behorende bij punt i en staat ij voor de lijn tussen
punten i en j. Op deze manier is de moeilijkheid van het probleem verstopt in
de voorwaarde x ∈ {0, 1}n.

Om tot een semidefiniete benadering te komen voor (7.1), wordt met de

vector x de matrix X =
(
1
x

)(
1
x

)T
geassocieerd. De rijen en kolommen van X

zijn gëındexeerd door de punten 1, . . . , n van de graaf en een extra index 0. Er
geldt dat x ∈ {0, 1}n, dan en slechts dan als van de matrix X rij 0 gelijk is aan
de diagonaal gelijk zijn. Verder is X positief semidefiniet en er geldt Xij = 0
als xi + xj ≤ 1 voor punten i en j. De semidefiniete benadering ϑ(G) voor
α(G), het zogeheten Lovász theta getal, wordt gegeven door het semidefiniete
programma

ϑ(G) := max
∑
i∈V

Xii waarbij X00 = 1, Xij = 0 (ij ∈ E), X � 0. (7.2)

Hier betekent X � 0 dat X positief semidefiniet moet zijn. De belangrijkste
motivatie om semidefiniete programma’s te beschouwen, is dat zij, binnen elke
gewenste precisie, in polynomiale tijd kunnen worden opgelost en betere be-
naderingen geven dan de eenvoudigere lineaire benadering die verkregen wordt
door de conditie x ∈ {0, 1}n af te zwakken tot 0 ≤ xi ≤ 1 (i = 1, . . . , n).

Zoals we reeds hebben gezien, kunnen puntkleuringen van een graaf G =
(V,E) gezien worden als een opsplitsing van de verzameling punten in een aan-
tal onafhankelijke verzamelingen. Hiermee kan het chromatisch getal worden
geformuleerd als

χ(G) = min
∑
S

λS waarbij
∑
S

λSχ
S = e, λS ∈ {0, 1},

waarbij de sommaties lopen over alle onafhankelijke verzamelingen S ⊆ V ,
e ∈ RV de vector van enkel enen is (ei = 1 (i ∈ V )) en χS de karakteristieke
vector is van de deelverzameling S, dat wil zeggen χS

i := 1 als i ∈ S en χS
i := 0

als i �∈ S. De lineaire benadering χ∗(G), het gebroken chromatisch getal, wordt
verkregen door de 0/1 conditie te versoepelen tot 0 ≤ λS ≤ 1. Beschouw bij
een gegeven oplossing λ (gëındiceerd door alle onafhankelijke verzamelingen S)
de matrix

Y :=
∑

S⊆V onafh.

λS

(
1
χS

)(
1
χS

)T

.

De matrix Y is positief semidefiniet en voldoet aan Y∅∅ =
∑

S onafh. λS ,
Yii = Yi0 = 1 (i ∈ V ) en Yij = 0 (ij ∈ E). Dit leidt tot een semidefiniete
benadering voor χ∗(G) (en voor χ(G)) door deze eigenschappen als voorwaarde
op te leggen aan een matrix variabele Y . Het blijkt dat deze benadering gelijk
is aan ϑ(G), het Lovász theta getal van de complementaire graaf G = (V,E),
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waar E bestaat uit alle paren punten die geen lijn vormen in G. Uitgeschreven:

ϑ(G) = minY00 waarbij Y0i = Yii = 1 (i ∈ V ), Yij = 0 (ij ∈ E), Y � 0.

Hiermee is het duidelijk dat dat de volgende bewering geldt, die bekend staat
als ‘the sandwich theorem’:

α(G) ≤ ϑ(G) ≤ χ∗(G) ≤ χ(G).

Resultaten in dit proefschrift

Er zijn voor combinatorische optimalisatie-problemen verscheidene semidefiniete
benaderingen voorgedragen die sterker zijn dan de meest eenvoudige semidefi-
niete benadering. Daarbij worden extra voorwaarden toegevoegd, zoals in Lovász
en Schrijver [65] door het toevoegen van matrix-snedes (‘matrix cuts’) of zoals in
Lasserre [57] middels het gebruik van ‘moment matrices’ waarbij het probleem
opgetild wordt naar een hoger dimensionale ruimte, aldaar wordt opgelost en
vervolgens weer wordt terug geprojecteerd naar de oorspronkelijke ruimte. Voor
het getal α(G) bijvoorbeeld, geven deze methodes een hiërarchie van grenzen
ν(t) (t = 1, 2, 3, . . .) die voldoen aan:

α(G) ≤ · · · ≤ ν(t+1)(G) ≤ ν(t)(G) ≤ · · · ≤ ν(1)(G) ≤ ϑ(G).

In dit proefschrift brengen we verschillende hiërarchieën van semidefiniete
programma’s in herinnering, samen met de corresponderende bovengrenzen voor
α(G) en maken een vergelijking tussen deze verschillende methoden. De grens
van eerste orde is in elk van deze hiërarchieën gelijk aan het Lovász theta
getal (of een variatie daarop). De grenzen van orde α(G) komen in de meeste
hiërarchieën overeen met α(G) zelf. Dat wil zeggen ν(α(G)) = α(G). Door de
aanpak van Lovász en Schrijver [65] te combineren met die van Lasserre [56, 57],
zijn we in staat om een nieuwe hiërarchie te definieren.

Deze is een relaxatie van de hiërarchie van Lasserre, en heeft daardoor
het voordeel dat de optredende semidefiniete programma’s in blok-diagonaal
vorm kunnen worden gebracht, hetgeen zeer belangrijk is bij daadwerkelijke
berekeningen. Bovendien vergt de hiërarchie minder rekenkracht en is tenmin-
ste zo sterk als de hiërarchie van Lovász en Schrijver.

Vervolgens definieren en bestuderen we hiërarchieën van bovengrenzen voor
het (gebroken) chromatisch getal. Deze hiërarchiën zien er als volgt uit:

ϑ(G) ≤ ψ(1)(G) ≤ · · · ≤ ψ(t)(G) ≤ · · · ≤ ψ(t+1)(G) ≤ · · · ≤ χ∗(G);

�ϑ(G)� ≤ Ψν(1)(G) ≤ · · · ≤ Ψν(t)(G) ≤ · · · ≤ Ψν(t+1)(G) ≤ · · · ≤ χ(G).

Hier is Ψ een speciale operator die bovengrenzen voor α(G) afbeeldt op onder-
grenzen voor het chromatisch getal. Als toepassing hiervan, bewijzen we dat er
geen graafparameter kan bestaan die is ingeklemd tussen het gebroken chroma-
tisch getal χ∗(G) en het chromatisch getal χ(G) en die bovendien in polynomiale
tijd kan worden berekend, tenzij alle problemen in de complexiteitsklasse NP in
polynomiale tijd kunnen worden opgelost, dat wil zeggen, als P=NP.

We berekenen deze grenzen in de nieuwe blok-diagonale hiërarchie voor een
aantal interessante klassen van grafen. In het bijzonder zijn we in staat om
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deze grenzen, tot en met orde 3, te berekenen voor Payleygrafen met tot 800
punten door de eigenschappen van hun automorfismegroepen te benutten. Voor
Hamminggrafen en Knesergrafen met tot 220 punten, bepalen we de grenzen
van orde 1 en 2 door gebruik te maken van de expliciete blokdiagonalisatie van
de Terwilliger-algebra van het Hammingschema, zoals gegeven door Schrijver
in [85]. Tenslotte introduceren we ψC (met C een onafhankelijke verzameling
punten in G), een andere variatie op de tweede orde grens in de hiërarchie van
Lasserre. De grens ψC(G) wordt gedefinieerd via een semidefiniet programma
dat ook in blok-diagonaal vorm kan worden gebracht. We beschrijven compu-
tationele resultaten voor een aantal instanties uit de DIMACS benchmark, een
lijst geselecteerde probleeminstanties voor het testen van algoritmen voor het
puntkleuren van grafen. Deze resultaten wijzen erop dat ψC(G) een vrij sterke
grens is voor het chromatisch getal χ(G).


