
A Doktori Értekezés Tézisei

Bels®pontos algoritmusok általános
lineáris komplementaritási feladatokhoz

Nagy Marianna

Témavezet®: Illés Tibor, PhD
Egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Matematika Intézet,
Doktori Iskola

A Doktori Iskola vezet®je:
Laczkovich Miklós egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadémia tagja

Alkalmazott matematika doktori program

A program vezet®je:
Michaletzky György egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadémia doktora

A tézis az Eötvös Loránd Tudományegyetem Operációkutatási Tanszékén készült.

Budapest
2009. Május





Bevezetés
A doktori disszertáció a lineáris komplementaritási feladat bels®pontos algoritmusokkal

történ® megoldásával, vizsgálatával foglalkozik. A lineáris komplementaritási feladatot (LCP)
a következ® alakban tekintjük:

−Mx + s = q, x s = 0, x, s ≥ 0,

ahol M ∈ Rn×n és q ∈ Rn. Az LCP feladat NP-teljes [1], ha a feladat együtthatómátrixáról
nem tudunk semmit. A szakirodalomból ismertek hatékony megoldó módszerek abban az
esetben ha a feladat mátrixa eleme bizonyos speciális osztályok valamelyikének, mint például
a kopozitív mátrixosztálynak a Lemke algoritmus esetén, vagy az elégséges mátrixoknak a
criss-cross algoritmusnál, vagy pedig a P∗ a bels®pontos algoritmusok esetén (az utolsó két
mátrixosztályról ismert, hogy megegyezik). Mind a kopozitív, mind az elégséges mátrixok
osztályához tartozó döntési problémák � a mátrix eleme-e ennek a mátrixosztálynak � szintén
NP-teljesek [5, 9]. Ebb®l kifolyólag egy tetsz®leges LCP feladatot nem tudunk polinom
id®ben megoldani még abban az esetben sem, ha a mátrixa rendelkezik az el®bb említett
speciális tulajdonságok valamelyikével, ugyanis nem tudjuk ezt polinom id®ben leellen®rizni.

Célunk polinomiális algoritmus megalkotása volt, mely valamilyen információval szolgál
az LCP feladatról, természetesen a legjobb esetben megad egy megoldását. Ehhez a szakiro-
dalomból már ismert P∗(κ)-mátrixú LCP feladatokat megoldó bels®pontos algoritmusokat
vettük alapul. A módosított algoritmusok futásideje polinomiális és három lehetséges módon
állhatnak le: vagy megoldják a feladatot, vagy megoldják a duál feladatot � ezzel igazolva,
hogy az eredeti feladatnak nincs megoldása � vagy pedig leállnak egy tanúval, mely azt
bizonyítja, hogy a feladat mátrixa nem elégséges.

A motivációnk nem csak gyakorlati LCP problémák hatékony kezelése volt, hanem elméleti
jelleg¶ is. A módosított bels®pontos algoritmusok segítségével újfajta EP tételekre adtunk
konstruktív bizonyítást.

A dolgozat két részre bontható. Az els® részben f®ként már ismert eredményeket gy¶jtöt-
tünk össze a témával kapcsolatban. Itt a célunk egy áttekintést adni a második részben
ismertetett saját eredmények alapjául szolgáló elméletr®l. Az els® részben a bevezet® fe-
jezet végén összegy¶jtött, LCP feladatra vezet®, jól ismert problémákkal illusztráljuk, hogy
valóban fontos lenne a gyakorlatban egy hatékony általános mátrixú LCP feladatokat kezel®
algoritmus.

A második fejezetben az LCP feladatokkal kapcsolatos, számunkra fontos mátrixosz-
tályokkal foglalkozunk. Itt a P∗(κ)-mátrixokkal kapcsolatos néhány meg�gyelés saját ered-
mény. Megállapítottuk, hogy a sajátértékek nem határozzák meg ezt a tulajdonságot, ugya-
nis van olyan mátrix, mely ebbe az osztályba tartozik, de megadtunk hozzá egy olyan
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mátrixot, melynek igaz, hogy sajátértékei megegyeznek az els® mátrixéival, mégsem elégséges
mátrix, s®t még nem is P0. Ezen kívül a κ(x) függvény

κ(x) = −1

4

xT Mx∑
i∈I+

xi(Mx)i

,

mely egy adott x pontban megadja a de�níció szerinti alsó korlátot κ értékére, azaz, hogy
ha a mátrix elégséges, akkor a handicap értéke legalább mekkora, tulajdonságait vizsgáltuk.
A bels®pontos algoritmusok csak lokálisan használják ki a P∗(κ) tulajdonságot, így nem
érzékelik, hogy a feladat mátrixa nem elégséges, ha a lépések során olyan irányokkal szá-
molunk, melyekre az el®z® korlát véges. Megmutattuk, hogy a κ(x) függvény nem folytonos
még elégséges mátrix esetén sem. Továbbá, hogy ha a mátrix nem oszlop elégséges, akkor a
térnek biztosan van olyan pontja, ahol a κ(x) függvény nem de�niált, ha pedig oszlop, de
nem sorelégséges, akkor a pontoknak van olyan sorozata, mely mentén a függvény a végte-
lenbe tart. A harmadik fejezetben a bels®pontos algoritmusok alapelméletét tekintjük át.

Duál lineáris komplementaritási feladat

A duál lineáris komplementaritási feladatot (DLCP) a következ® alakban tekintjük:

u + MTz = 0, qTz = −1, uz = 0, u, z ≥ 0.

A duál megengedett megoldások halmazát jelölje:
FD = {(u, z) ≥ 0 : u + MTz = 0, qTz = −1}. Megmutattuk,

hogy ha a feladat együtthatómátrixa sorelégséges, akkor a megengedett és a komplementáris
megoldások halmaza megegyezik a duál feladat esetében.

1. Lemma. Legyen M egy sorelégséges mátrix. Ekkor ha (u, z) ∈ FD teljesül, akkor (u, z)

a DLCP feladat egy megoldása.

A megengedett pontok halmazát lineáris feltételek írják le. Ismert, hogy a lineáris pro-
gramozási feladatok megoldhatóak polinom id®ben, például bels®pontos algoritmussal, így a
következ® komplexitási eredményre jutottunk.

2. Következmény. Legyen M egy sorelégséges mátrix. Ekkor a DLCP feladat polinomiális
id®ben megoldható.

Ezek az eredmények a következ® EP tétel megfogalmazását teszik lehet®vé, melyre konstruk-
tív bizonyítást adtunk.

3. Tétel. Bármely M ∈ Qn×n és q ∈ Qn esetén polinom id®ben megmutatható, hogy az
alábbiak közül legalább az egyik teljesül:
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(i) a DLCP feladatnak létezik (u, z) megengedett komplementáris megoldása, amelynek a
kódolási mérete az M és q kódolási méretével polinomiálisan korlátozott.

(ii) az LCP feladatnak létezik (x, s) megengedett megoldása, amelynek a kódolási mérete az
M és q kódolási méretével polinomiálisan korlátozott.

(iii) az M mátrix nem sorelégséges, és ennek van olyan bizonyítéka, amelynek a kódolási
mérete az M kódolási méretével polinomiálisan korlátozott.

A szakirodalomban több LCP feladattal kapcsolatos EP tétel ismert, az els® Fukuda, Namiki
és Tamura nevéhez f¶z®dik [3], továbbá Csizmadia és Illés adott konstruktív bizonyítást az
LCP dualitás tételének EP tételes alakjára [2]. Ám ezen eredmények mindegyike a criss-
cross algoritmuson alapszik, így csak a végesség, azaz a létezés bizonyítható ezen algoritmus
segítségével, míg a mi esetünkben a polinomiális id®ben adott válasz is garantálható. Meg-
jegyezzük, a fenti EP tételünk három állítása nem egyezik meg a másik két említett tétel
három esetével. Az utóbbi tételekben a második esetben az LCP feladatnak is komple-
mentáris megoldását adják meg, míg a harmadik esetben sorelégségesség helyett a szigorúbb
elégségesség szerepel. Mi a duál feladat szemszögéb®l vizsgálódtunk. Az els® esetben megold-
juk a duál feladatot, a második esetben az LCP feladat megengedett megoldása bizonyíték
arra, hogy a duál feladatnak nincs megoldása, de nem tudunk semmit mondani arról, hogy
az LCP feladatnak van-e komplementáris megoldása, míg a harmadik esetben sajnos egyik
feladat megoldhatóságáról sem kapunk információt.

Elégséges mátrixú lineáris komplementaritási feladatok

A dolgozat ötödik fejezetében a Mizuno�Todd�Ye prediktor-korrektor algoritmus egy
változatát általánosítjuk P∗(κ) mátrixszal adott LCP feladatokra. Itt végig feltesszük, hogy
ismert egy induló bels® pont, illetve egy nemnegatív κ, mellyel az LCP feladat mátrixa
P∗(κ)-mátrix. A fejezet alapjául Potra cikke [7] szolgált, melyben pozitív szemide�nit
mátrixú LCP feladatokra fogalmazta meg és vizsgálta az algoritmust. Mizuno�Todd�Ye
prediktor-korrektor algoritmus felváltva tesz prediktor, azaz a�n lépést � melyben a dual-
itásrés minél nagyobb mértékben történ® csökkentése a cél � illetve korrektor, azaz centráló
lépéseket � ahol pedig egy teljes Newton lépéssel a sz¶kebb környezetbe történ® visszatérés
a cél. Ez a centrális út két környezetének megfelel® összehangolásával biztosítható. Az al-
goritmus általánosításának kulcskérdése az eljárás el®bbi tulajdonságát szavatoló környezeti
paraméterek meghatározása volt. A centrális út alábbi környezetét használtuk:

N (τ) :=

{
(x, s) ∈ F+ :

∥∥∥∥
√

x s

µ
−

√
µ

x s

∥∥∥∥ ≤ τ

}
,
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ahol F+ az LCP feladat bels® pontjainak halmaza. Jelölje τ a sz¶kebb, míg τ̂ a tágabb
környezetet meghatározó paramétert, azaz τ > τ̂ > 0. Igazoltuk, hogy ha

τ̂ <
2
√

τ√
1 + 4κ 4

√
2 + τ 2

(1)

egyenl®tlenség teljesül a két környezeti paraméterre, akkor a fenti tulajdonsága az algorit-
musnak továbbra is fennáll. Ennek alapján a tágabb környezetet meghatározó paraméterre
a következ® fels® korlát adható.

4. Lemma. Legyen τ <

√
−1 +

√
1 + 16

(1+4κ)2
, ekkor létezik olyan τ̂ , melyre 0 < τ̂ < τ ,

továbbá teljesül a (1) egyenl®tlenség, és minden korrektor lépésben a teljes Newton lépés
megengedett lesz.

Ez a lemma rávilágít az általánosított Mizuno�Todd�Ye prediktor-korrektor algoritmus gyen-
geségére. A κ paraméter értéke hatással van τ és τ̂ a környezeti paraméterek nagyságára.
Minél nagyobb κ értéke, annál sz¶kebbek lesznek azon τ és τ̂ környezetek, melyek esetén
biztosítható, hogy a Mizuno�Todd-Ye prdiktor-korrektor algoritmus felváltva tegyen predik-
tor és korrektor lépéseket. Ebb®l kifolyólag κ értékének növekedtével romlik az algoritmus
komplexitása.

A bels®pontos algoritmusok komplexitásvizsgálatának egyik f® lépése a Newton lépés
hosszának alsó becslése. Esetünkben mint már említettük a korrektor lépésben teljes lépést
lépünk, így csak a prediktor lépések hosszát kell vizsgálni.

5. Tétel. A prediktor lépés θ∗ maximális megengedett lépéshosszára a következ® teljesül:
θ∗ ≥ χn√

n
, ahol

χn = 2

√
γ

m
(

τ√
n

)
(1 + 4κ)




√
γ

nm
(

τ√
n

)
(1 + 4κ)

+ 1−
√

γ

nm
(

τ√
n

)
(1 + 4κ)


 (2)

korlátos mennyiség.

A lépéshosszra adott el®z® alsó korlát segítségével megbecsültük az új pont dualitásrését,
majd erre támaszkodva az algoritmus lépésszámára fels® korlátot adtunk. Meghatároztunk
két megengedett környezeti paramétert, és ezek mellett az algoritmus komplexitását.

6. Tétel. Tekintsük egy P∗(κ)-mátrixszal adott LCP feladatot, ahol κ ≥ 0 és legyen µ0 = 1,
τ = 1

1+4κ
, τ̂ =

√
2

1+4κ
. Ekkor a Mizuno�Todd�Ye algoritmus O((1 + κ)

3
2
√

n log n
ε
) lépésben

megad egy (x, s, µ) pontot, melyre a dualitásrés xT s < ε.
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Általános mátrixú lineáris komplementaritási feladatok

F® eredményeinket az utolsó fejezet tartalmazza. Az el®z® fejezetben két feltételezéssel
éltünk: 1. ismert egy induló bels® pont; 2. az LCP feladat együtthatómátrixa P∗(κ) egy el®re
ismert κ ≥ 0 értékkel. Az els® feltétel nem okoz nagy gondot, ugyanis vagy beágyazásos
technikával, vagy pedig in�zibilis bels®pontos algoritmus alkalmazásával kezelhet®. Ezzel
szemben a második feltevés túl er®s. Nem ismert polinomiális algoritmus annak eldöntésére,
hogy egy adott mátrix P∗(κ) tulajdonságú-e. Potra és Liu gyengített ezen a feltételen [8],
®k már csak az elégségességet, azaz a véges κ érték létezését követelik meg. Ez szintén nem
ellen®rizhet® polinom id®ben, mint már említettük a bevezet®ben.

Célunk az volt, hogy a bels®pontos algoritmusokat oly módon módosítsuk, hogy tet-
sz®leges mátrixú LCP feladatokon polinom id®ben futó eljárásokat kapjunk. Mivel az ál-
talános esetben az LCP feladatok NP-teljesek, nem várhatjuk, hogy egy polinomiális algo-
ritmus minden esetben megoldást szolgáltasson. Ezért az algoritmusaink háromféleképpen
állhatnak le: vagy megadják az LCP feladat egy megoldását, vagy megadják a duál fe-
ladat egy megoldását, vagy pedig egy tanút szolgáltatnak, mely igazolja, hogy a feladat
mátrixa nem P∗(κ̃), ahol κ̃ egy adott, de tetsz®legesen nagy érték. (Megjegyezzük, hogy
itt a megoldás a bels®pontos algoritmusok elméletének megfelel®en ε-optimális megoldást
jelent, azaz olyan megengedett megoldást, melynek dualitásrése legfeljebb ε > 0 el®re adott
érték.)

Potráék az elégséges mátrixú LCP feladatok megoldása során kezdetben feltételezték,
hogy a mátrix P∗(1). Majd minden iterációban ellen®rizték, hogy a kapott pont benne van-e
a centrális út megfelel® környezetében. Ha az új pont nem volt benne a környezetben, akkor
megduplázták a κ értékét. Mi �nomítottuk ezt a módszert. Mivel minél nagyobb a κ értéke,
annál rosszabb az algoritmus komplexitása, mi csak a szükséges növelést végezzük el (míg el
nem érjük a κ̃ értéket).

A bels®pontos algoritmusok csak lokálisan használják ki a mátrix P∗(κ)-tulajdonságát,
csak a ∆x Newton irányokra nézve. Például ez a tulajdonság biztosítja, hogy egy bizonyos
lépéshosszal visszajussunk a centralis út megfelel® környezetébe és/vagy a komplementaritási
rés csökkenésének mértéke elegend®en nagy legyen. Tehát ha a kívánt tulajdonságok nem
teljesülnek κ aktuális értékkel, akkor az új értékének a ∆x Newton irány által de�niált alsó
korlátot választjuk, azaz a κ(∆x) számot. Ha létezik olyan ∆x vektor, melyre I+(∆x) = ∅,
és így κ(∆x) nem de�niált, akkor M , az LCP feladat mátrixa nem P∗. Ekkor az algoritmus
leáll a ∆x vektorral, mint tanúval, mely igazolja, hogy M nem P∗ mátrix.

A bels®pontos algoritmusok egy másik pontjánál is gondok jelentkezhetnek, ha a mátrix
nem P∗. Ha az M mátrix nem P0, akkor el®fordulhat, hogy a Newton rendszernek nincs,
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vagy nem egyértelm¶ a megoldása. Ekkor az aktuális (x, s) pont tanúsítja, hogy a mátrixunk
nem P0, azaz egyúttal nem is P∗.

Összegezve, három tesztet végzünk az algoritmusokban. Minden teszt során az M mátrix
valamely tulajdonságát ellen®rizzük indirekt módon. Mikor a Newton rendszer megoldható-
ságát és egyértelm¶ségét vizsgáljuk, akkor azt ellen®rizzük, hogy a feladat mátrixa P0, vagy
sem. Mikor az új pont bizonyos tulajdonságait vizsgáljuk � mint például hogy a centrális
út megfelel® környezetében van-e � akkor a P∗(κ) tulajdonságot ellen®rizzük az adott κ

értékre. Végül ha a κ(∆x) érték nem de�niált, akkor a mátrixunk nem P∗. Megjegyezzük,
hogy minden iterációban az említett tulajdonságokat csak lokálisan ellen®rizzük, az Rn tér
egyetlen vektorára. Következésképp el®fordulhat, hogy a feladat mátrixa nem P∗ s®t még
nem is P0 ám az algoritmus ezt nem veszi észre és polinom id®ben megoldja a feladatot,
ugyanis a fenti tulajdonságok teljesülnek az algoritmus során el®állított x pontokra és ∆x

irányokra. Továbbá az is megtörténhet, hogy a mátrixunk nem P∗, ám az algoritmus ezt
nem érzékeli. Csupán csak növeli a κ értékét, mikor κ < κ(∆x). Ezért van szükségünk egy
κ̃ fels® korlátra, így biztosítva az algoritmus végességét.

Három jól ismert bels®pontos algoritmust módosítottunk: a hosszú-lépéses útkövet® [6],
az a�n skálázású [4], illetve a prediktor-korrektor [8] bels®pontos módszereket.

Jelölje minden iterációban θ̄ az aktuális lépéshosszt a módosított algoritmus esetén.
Továbbá, θ∗(κ) az eredeti algoritmusok komplexitás vizsgálatában bevezetett speciális meg-
engedett lépéshossz.

Hosszúlépéses útkövet® bels®pontos algoritmus

A hosszúlépéses útkövet® algoritmus módosított verziója esetén minden iterációban meg-
vizsgáljuk, hogy a centralitási mérték � centrális úttól vett távolság � elegend®en nagy
mértékben csökkent-e.

7. Lemma. Ha egy bels® iteráció során a centralitási mérték csökkenése nem elegend®, azaz
δ2(xs, µ)− δ2(x(θ̄)s(θ̄), µ) < 5

3(1+4κ)
, akkor az LCP feladat mátrixa nem P∗(κ) az aktuális κ

értékel, és a ∆x Newton irány ennek egy bizonyítéka.

Ha a csökkenés nem volt elegend®, akkor megnöveljük κ értékét κ(∆x) szerint. Igazoltuk,
hogy ekkor a módosított hosszúlépéses útkövet® algoritmus komplexitása a következ®.

8. Tétel. Legyen τ = 2, γ = 1/2 és (x0, s0) egy megengedett bels® pont, melyre δc(x
0s0, µ0) ≤

τ . Ekkor a módosított hosszúlépéses útkövet® algoritmus legfeljebb O
(
(1 + 4κ̂)n log (x0)T s0

ε

)

lépésben (ahol κ̂ ≤ κ̃ az algoritmus futása során el®forduló legnagyobb κ érték) vagy el®állít
egy (x̂, ŝ) pontot, melyre x̂T ŝ ≤ ε és δc(x̂ŝ, µ̂) ≤ τ , vagy szolgáltat egy tanút, mely igazolja,
hogy az LCP feladat mátrixa nem P∗(κ̃).
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A�n skálázású bels®pontos algoritmus

A módosított a�n skálázású bels®pontos algoritmus esetén a dualitásrés csökkenését
ellen®rizzük.

9. Lemma. Ha x(θ̄)T s(θ̄) > (1− 0.25 ν θ∗a(κ))xT s, azaz a dualitasrés csökkenés a δa ≤ τ

környezetben nem megfelel® mérték¶, akkor az LCP feladat M mátrixa nem P∗(κ) az aktuális
κ értékre nézve. A ∆x Newton irány tanúként szolgál erre.

Hasonlóan a fentiekhez, ha a csökkenés nem megfelel®, akkor növeljük κ értékét. Továbbá,
igazoltuk a módosított algoritmus polinomialitását.

10. Tétel. Legyen (x0, s0) ∈ F+, melyre δa(x
0s0) ≤ τ =

√
2. Ekkor a módosított a�n

skálázású algoritmus legfeljebb




O
(

n(1+4κ̂)
1−2−ρ log (x0)T s0

ε

)
, if 0 < ρ ≤ 1 és n ≥ 4

O
(
n(1 + 4κ̂) log (x0)T s0

ε

)
, if ρ = 1 és n ≥ 4

O
(
22ρ−2n(1 + 4κ̂) log (x0)T s0

ε

)
, if 1 < ρ és n elegend®en nagy

iterációban vagy megad egy (x̂, ŝ) pontot, melyre x̂T ŝ ≤ ε és δa(x̂ŝ) ≤ τ , vagy egy polinomiális
méret¶ tanúval áll le, mely igazolja, hogy a feladat mátrixa nem P∗(κ̃), ahol κ̂ ≤ κ̃ a κ

paraméter algoritmus futása során el®forduló legnagyobb értéke.

Prediktor-korrektor bels®pontos algoritmus

Mint már említettük, a prediktor�korrektor típusú eljárásoknak kétféle lépése van. Ennek
megfelel®en a módosított prediktor-korrektor algoritmus során két tesztet végzünk a Newton
lépés hosszával kapcsolatban. El®ször a prediktor lépéshosszt vizsgáljuk.

11. Lemma. Ha θ̄ < θ∗p(κ), akkor az M mátrix nem P∗(κ) mátrix és az a�n Newton irány
tanúként szolgál erre.

A korrektor lépésben azt vizsgáljuk meg, hogy a θ∗c(κ) lépéshosszal visszajutunk-e a
centrális út megfelel® környezetébe.

12. Lemma. Ha θ∗c(κ) korrektor lépéshosszra (x̄(θ∗c(κ)), s̄(θ∗c(κ))) /∈ D(γ), akkor az M

mátrix nem P∗(κ) mátrix és a korrektor Newton irány tanúként szolgál erre.

Végül megvizsgáltuk a harmadik módosított algoritmus komplexitását, és bebizonyítot-
tuk, hogy ez szintén polinomiális eljárás.
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13. Tétel. Legyen (x0, s0) ∈ F+, melyre (x0, s0) ∈ D(γ). Ekkor a módosított prediktor-
korrektor algoritmus legfeljebb

O
(

(1 + κ̂)n log
(x0)T s0

ε

)

lépésben (ahol κ̂ ≤ κ̃ az algoritmus futása során el®forduló legnagyobb κ érték) vagy el®állít
egy (x̂, ŝ) pontot, melyre x̂T ŝ ≤ ε és (x̂, ŝ) ∈ D(γ), vagy egy tanúval tér vissza, mely igazolja,
hogy az M mátrix nem P∗(κ̃).

A módosított bels®pontos algoritmusokra, illetve a fenti komplexitási eredményekre tá-
maszkodva az alábbi EP típusú tételt fogalmaztuk meg.

14. Tétel. Legyen adott egy tetsz®leges M ∈ Qn×n mátrix, egy q ∈ Qn vektor és (x0, s0) ∈
F+, melyre δc(x

0s0, µ0) ≤ τ . Ekkor polinom id®ben igazolható, hogy a következ® állítások
közül legalább az egyik fennáll:

(1) az LCP feladatnak létezik egy ε-optimális (x, s) megoldása, amelynek a kódolási mérete
polinomiálisan korlátozott.

(2) az M mátrix nem P∗(κ̃) mátrix, és ennek van olyan bizonyítéka, amelynek kódolási
mérete polinomiálisan korlátozott.

A fenti tétel bels®pont feltételét elhagyva kapjuk f® eredményünket. Erre szintén kon-
struktív bizonyítást adtunk. Els®ként a duál problémát próbáljuk meg megoldani. Ha a 3.
Tétel második esete áll fenn, akkor valamely módosított bels®pontos algoritmust alkalmazzuk
a beágyazott feladatra.

15. Tétel. Legyen adott egy tetsz®leges M ∈ Qn×n mátrix és egy q ∈ Qn vektor. Ekkor
polinom id®ben igazolható, hogy a következ® állítások közül legalább az egyik teljesül:

(1) az LCP feladatnak létezik olyan ε-optimális (x, s) megoldása, amelynek kódolási mérete
polinomiálisan korlátozott.

(2) a DLCP feladatnak létezik olyan (u, z) megengedett komplementáris megoldása, ame-
lynek kódolási mérete polinomiálisan korlátozott.

(3) az M mátrix nem P∗(κ̃) mátrix.

A 15. Tétel a 14. Tétel általánosítása. Mivel a bels®pont feltevést elhagytuk, el®fordulhat,
hogy az LCP feladatnak nincs megoldása, habár az M mátrix elégséges. Ez a 15. Tétel
második esete. A beágyazásnak köszönhet®en a (3) állítás egyik esetében csak indirekt
bizonyítékunk van. Ez az oka annak, hogy az utolsó állításban nem tudjuk biztosítani

10



a polinomiális méret¶ explicit tanút. Tehát a 15. Tétel er®sebb, mint a 14. Tétel, mivel
a bels®pont feltételt elhagytuk, ám csak indirekt bizonyítékkal tudunk szolgálni az utolsó
esetben. Kihangsúlyozzuk, hogy ezen EP tételek ereje a polinom id®ben adott válasz.

A dolgozat végén ismertetjük a módosított hosszúlépéses útkövet®, illetve a prediktor-
korrektor algoritmusok futási eredményeit az Arrow�Debreu piaci egyensúlyi probléma egy
speciális feladatán. A módosított algoritmusok hatékonyságát a Ye és társai [10] által adott
algoritmusokéval hasonlítottuk össze. A módosított algoritmusok versenyképesek kis felada-
tokon (legfeljebb 100 dimenziós). A módosított bels®pontos algoritmusok legf®bb el®nye,
hogy több különböz® megoldást is megtalálnak. Továbbá, mi nem használtuk ki a fela-
dat speciális struktúráját, csupán az induló pontok el®állításánál, de ez helyettesíthet® a
beágyazásos technikával.

A módosított bels®pontos algoritmusok fejlesztésére t®bb lehet®ség is adott, mint például
ki�nomultabb induló pont generálás, vagy a megel®z® futásokból nyert információ felhasz-
nálása. Elméleti oldalról pedig a bels®pontos algoritmusok Kikerekítési eljárását (hogyan
határozható meg pontos megoldás egy ε-optimális megoldásból) szeretnénk megvizsgálni
tetsz®leges mátrix esetére, majd erre is megfogalmazni egy EP típusú tételt, így a 14. és
15. Tételekben az "ε-optimális megoldás" helyett "megengedett komplementáris megoldást"
írhatnánk.
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