Temat: Problemy trudno rozwi zalne – definicja i
przykłady. Klasa NP i NPC.
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1. Przykłady problemów klasy NP
Wszystkie przykłady problemów klasy NP przedstawimy w
wariancie decyzyjnym, czyli takim, w którym poszukujemy
odpowiedzi na pytanie: "Czy istnieje obiekt opisany w
zadaniu?”
a) Generowanie cyklu Hamiltona w spójnym grafie
WP: Graf spójny, niezorientowany i s - wybrany wierzchołek
grafu
WK: Sprawdzenie, czy w grafie istnieje cykl zawieraj cy
wszystkie wierzchołki dokładnie raz, zaczynaj cy si
w wierzchołku s.
b) Problemy uło e dwuwymiarowych
WP: n wielok tów
WK: Czy z danych wielok tów da si uło y
prostok t ?
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c) Problem komiwoja era
WP: Graf spójny, niezorientowany, z wagami,
wierzchołek startowy s i liczba K.
WK: Czy istnieje w grafie cykl rozpoczynaj cy si w
wierzchołku s, zawieraj cy wszystkie wierzchołki
(co najmniej raz), o całkowitym koszcie nie wi kszym
ni K.
Przykład 1
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Odpowied "tak" dla K=30
Zaznaczony cykl jest potwierdzeniem.
Odpowied "nie" dla K = 27.
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d) Problem uło enia planu
WP: Podane s okre lone godziny, w których ka dy z n
nauczycieli jest do dyspozycji oraz okre lone
godziny zaj , w których mo na przeprowadzi ka d
z m lekcji. Dodatkowo s podane liczby godzin zaj ,
które ma przeprowadzi ka dy nauczyciel z ka d klas .
WK: Nale y stwierdzi , czy mo liwe jest takie dopasowanie
nauczycieli, klas i godzin, aby wszystkie ograniczenia
były uwzgl dnione, tzn. aby adni dwaj nauczyciele nie
uczyli tej samej klasy w tym samym czasie i aby adne
dwie klasy nie miały lekcji z tym samym nauczycielem
w tym samym czasie.
e) Ustalanie prawdy logicznej (problem spełnialno ci)
WP: Zdanie z rachunku zda , zawieraj ce podstawowe
asercje: ∧,∨, ¬, i formuły atomowe
WK: Sprawdzenie, czy istnieje takie warto ciowanie formuł
atomowych, dla którego formuła jest prawdziwa.
Przykład 2
Dla formuły ¬(E F ) ∧ (F ∨ (D ¬E )) takie warto ciowanie
istnieje i jest okre lone nast puj co:
E = 1, D = 0, F = 0
Dla formuły ¬((D ∧ E ) F ) ∧ (F ∨ (D ¬E )) takie
warto ciowanie nie istnieje.
Rozmiarem zadania problemu spełnialno ci jest n liczba
asercji w danej formule.
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f) Kolorowanie grafu
WP: Graf niezorientowany i spójny oraz liczba barw c.
WK: Nale y stwierdzi , czy mo na przyporz dkowa
wszystkim wierzchołkom grafu barwy okre lone
numerami od 1 do c tak, aby dwa incydentne
wierzchołki nie były etykietowane tym samym kolorem.
g) Problem kliki
WP: Graf spójny i niezorientowany G oraz liczba naturalna k.
WK: Czy graf zawiera klik (podgraf pełny) o rozmiarze k.
Graf pełny, to graf, w którym ka dy wierzchołek incyduje
z wszystkimi pozostałymi.
Przykład 3

Odpowied tak, dla k = 4. Odpowied "nie" dla k=5.
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h) Sprawiedliwy podział
WP: Sko czony zbiór obiektów S, którym przyporz dkowano
indeksy od 1 do n.
WK: Czy mo na dany zbiór obiektów podzieli na dwa
rozł czne podzbiory S1 i S2 tak, aby miały tak sam
warto całkowit . Warto całkowita podzbioru to
suma indeksów jego elementów.
Przykład 4
Dla n = 4, S ={1, 2, 3, 4}
Odpowied "tak": S1 ={1, 4} i S2={2, 3}
Dla n = 5, S ={1, 2, 3, 4, 5}
Odpowied ?: Sprawd
i) Szeregowanie zada niezale nych
WP: Program zło ony ze sko czonej liczby zada ; liczby
naturalne dt oznaczaj ce czas realizacji tych zada oraz
liczba naturalna d oznaczaj ca czas wykonania cało ci
zadania. Zakładamy, e zadania mog by realizowane
w dowolnym porz dku, ale ka de z zada musi by
wykonane w cało ci na jednym procesorze.
WK: Czy program ten mo e by zrealizowany w danym
czasie przy dwóch identycznych procesorów.
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Przykład 5

Zadania: a, b, c, d
Czasy realizacji zada dt: 1, 2, 3, 4
Czas wykonania cało ci zadania d: 5
Odpowied tak: Procesor nr 1: a, d; Procesor nr 2: b, c
j) Izomorfizm z podgrafem
WP: Grafy G i H
WK: Czy graf G zawiera podgraf izomorficzny z H.
Przykład 6
Graf G
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Odpowied "tak": Zaznaczony w grafie G podgraf,
zawieraj cy wierzchołki a, b, c, d jest izomorficzny
z grafem H;
izomorfizm: a – 1, b – 3, c – 4, d - 2
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2. Klasa NP - zupełnych
Def. Mówimy, e problem decyzyjny A jest przekształcalny w
problem decyzyjny B, je li istnieje przekształcenie f :A→B o
nast puj cych własno ciach:
- odpowiedzi do problemów A i B s zgodne,
- warto f(A) mo na obliczy w czasie wielomianowo
zale nym od rozmiaru zadania A.
Lemat o przekształcalno ci
Je eli problem A jest przekształcalny w problem B oraz A jest
problemem klasy NP, to tak e problem B jest problemem
klasy NP.
Momentem przełomowym w historii bada nad problemami
klasy NP był rok 1971. Stephen Cook pokazał wówczas, e
klasa NP zawiera problemy uniwersalne, tzn. takie, i ka dy
problem klasy NP jest w nie przekształcalny. Problemy klasy
o tej własno ci nazywamy NP – zupełnymi.
Tw. Cooka – Karpa (1971 – 72)
Wszystkie problemy od a) do j) w punkcie 1 s NP- zupełne.
Lemat o przechodnio ci
Je eli problem A jest NP – zupełny i jest przekształcalny w
problem B oraz B jest problem klasy NP, to B jest
NP – zupełny.
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Przykład 7
Zauwa my, e problem cyklu Hamiltona mo na łatwo
przekształci w problem komiwoja era. W tym celu
zast pujemy badany graf G o n wierzchołkach grafem pełnym
o tym samym zbiorze wierzchołków. Odległo ci okre lamy
wzorem:
1 je li i oraz j tworz kraw d grafu
d (i, j ) =
2 w przeciwnym przypadku
Drog komiwoja era b dziemy nazywali odt d dowoln (tzn.
niekoniecznie najkrótsz ) drog zamkni t przechodz c
dokładnie raz przez wszystkie wierzchołki. Składa si ona z n
kraw dzi, wi c nigdy nie b dzie krótsza ni n. Jej długo
wyniesie dokładnie n wtedy, gdy komiwoja er b dzie si stale
poruszał wzdłu kraw dzi grafu G. Innymi słowy, gdy G
b dzie grafem Hamiltona. Zatem, aby zbada
hamiltonowsko grafu G, wystarczy rozwi za problem
komiwoja era dla macierzy odległo ci okre lonej powy szym
wzorem i z ograniczeniem K=n.
Przykład 7
s
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Problem cyklu Hamiltona
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przekształcony do problemu komiwoja era dla K=6
Przykład 8
Nazwijmy obiekty, o których mowa w problemie
sprawiedliwego podziału, zadaniami. Indeks obiektu-zadania
przyjmijmy za czas realizacji tego zadania. Przyjmijmy za d
połow
ł cznej warto ci wszystkich tych obiektów.
Przekształcili my w ten sposób problem sprawiedliwego
podziału w szeregowanie zada niezale nych.
3. Hipoteza P≠
≠NP
Ka dy problem z klasy NP-zupełnych daje si rozwi za
strategi powrotów. Jednak w najgorszym przypadku
potrzebny jest czas wykładniczy, gdy odpowied na pytanie
zawarte w warunku ko cowym problemu wymaga
systematycznego zanalizowania wszystkich mo liwych
rozszerze rozwi zania cz ciowego.
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Z drugiej jednak strony, dla wszystkich problemów NPzupełnych charakterystyczne jest to, e gdyby my mieli do
dyspozycji wyroczni , która dla konkretnych danych udzieli
nam odpowiedzi "tak" na pytanie zawarte w warunku
ko cowym problemu i potwierdzi swoj
odpowied
wskazuj c rozwi zanie, to weryfikacja tego wskazanego
rozwi zania
mo e
by
zrealizowana
algorytmem
wielomianowym.
Na przykład, gdyby wyrocznia wskazała nam cykl
Hamiltona w grafie, to sprawdzenie, czy rzeczywi cie jest to
cykl Hamiltona mo e by zrealizowane w czasie O(n).
Podobnie, w przypadku problemu spełnialno ci. Gdyby my
znali warto ciowanie formuł atomowych, przy którym
sprawdzana formuła jest prawdziwa, to weryfikacj tej
prawdziwo ci
te
mo na
zrealizowa
algorytmem
wielomianowym.
Wspomniana wyrocznia to algorytm niedeterministyczny,
który potrafi dokonywa poprawnego wyboru w ka dej fazie
realizacji strategii powrotów. W trakcie wybierania spo ród
mo liwych rozszerze rozwi zania cz ciowego algorytm
niedeterministyczny rozwa a tylko ten wariant, który
prowadzi do poprawnego rozwi zania całkowitego. Nie
nakładamy adnych warunków na skuteczno działania tego
algorytmu w przypadku rozwi za z odpowiedzi "nie".
Algorytm niedeterministyczny mo e wi c czasem nie udzieli
odpowiedzi, jednak obecno
procedury weryfikacyjnej
gwarantuje, e nigdy nie udzieli on odpowiedzi bł dnej.
Mówimy, e ma on zło ono wielomianow , gdy tak
zło ono ma procedura weryfikacji.

11

Czas na uzasadnienie nazw klas:
• NP z ang. nondeterministic polynomial wielomianowy niedeterministycznie
• NPC (NP- zupełne) z ang. nondeterministic polynomial

complete - wielomianowy
niedeterministycznie, zupełny

• P

z ang. Polynomial - klasa algorytmów
wielomianowych
Hipoteza P≠
≠NP

Nast puj ce warunki s równowa ne:
• Istnieje problem NP- zupełny, który jest trudno
rozwi zalny.
• Ka dy problem NP - zupełny jest trudno rozwi zalny.

Je eli ta hipoteza jest prawdziwa, to nie warto szuka
rozs dnych rozwi za dla problemów NP - zupełnych, bo ich
po prostu nie ma.

Hipoteza P=NP
Nast puj ce warunki s równowa ne:
• Istnieje problem NP- zupełny, który jest łatwo
rozwi zalny (nale y do klasy P).
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• Ka dy problem NP - zupełny mo e by rozwi zany w

czasie wielomianowym.

Je eli ta hipoteza jest prawdziwa, to je eli uda si poda
rozwi zanie wielomianowe jednego problemu NP- zupełnego,
to tym samym rozwi zalne wielomianowo b d pozostałe
problemy z tej klasy.
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