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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Βασικό αντικείμενο της Επιστήμης Υπολογιστών είναι η αλγοριθμική επίλυ-

ση και μελέτη των υπολογιστικών προβλημάτων. Τα διάφορα υπολογιστικά

προβλήματα που θέλουμε να επιλύσουμε αλγοριθμικά, παρουσιάζουν εγγενείς

δυσκολίες. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν επιδέχονται αλγοριθμική επί-

λυση, ενώ πολλά επιλύσιμα προβλήματα απαιτούν απαγορευτικά μεγάλο χρόνο

για την επίλυσή τους.

Κύριοι στόχοι της Θεωρίας Πολυπλοκότητας είναι:

• Η κατάταξη των υπολογιστικών προβλημάτων σε κλάσεις πολυπλοκό-

τητας, οι οποίες καθορίζονται με βάση με τους υπολογιστικούς πόρους

(χρόνος, χώρος, κλπ) που απαιτούνται για την επίλυσή των προβλημάτων

που περιέχουν.

• Η εύρεση προβλημάτων τα οποία είναι πλήρη ως προς κάποια κατάλληλη

αναγωγή για την κάθε κλάση.

Τα πλήρη προβλήματα για μία κλάση είναι τα πιο δύσκολα (και άρα πιο

αντιπροσωπευτικά) προβλήματα της κλάσης.

• Η μελέτη των ιδιοτήτων και των σχέσεων εγκλεισμού μεταξύ των διαφό-

ρων κλάσεων πολυπλοκότητας.

1.1 Υπολογιστικά Προβλήματα

Στο σημείο αύτο θα ασχοληθούμε λίγο με το να κατανοήσουμε τι είναι ένα

υπολογιστικό πρόβλημα. Ξεκινάμε με ορισμένα παραδείγματα.
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Παράδειγμα 1

Πρόβλημα REVERSE: Δίνεται μία συμβολοσειρά w και ζητείται να βρεθεί η

αντίστροφή της.

Παράδειγμα 2

Πρόβλημα DIVISOR: Δίνεται ένας ακέραιος αριθμός n ≥ 1 και ζητείται να

βρεθεί ένας διαιρέτης i του n, τέτοιος ώστε 1 ≤ i ≤ n.

Πρόβλημα #DIVISOR: Δίνεται ένας ακέραιος αριθμός n ≥ 1 και ζητείται

να βρεθεί το πλήθος των ακεραίων i με 1 < i < n, οι οποίοι διαιρούν το n.

Πρόβλημα PRIMES: Δίνεται ένας ακέραιος αριθμός n ≥ 1 και ζητείται να

αποφασιστεί αν είναι πρώτος αριθμός.

Παράδειγμα 3

Πρόβλημα SHORTEST-PATH-SEARCH: Δίνεται ένα συνεκτικό γράφημα G
με θετικά ακέραια βάρη και δύο κορυφές s και t του G και ζητείται να βρεθεί ένα

μονοπάτι μεταξύ s και t με το ελάχιστο δυνατό άθροισμα βαρών στις ακμές του.

Πρόβλημα ALL-SHORTEST-PATHS: Δίνεται ένα συνεκτικό γράφημα με θε-

τικά ακέραια βάρη G και δύο κορυφές s και t του G και ζητείται να βρεθεί το

σύνολο των μονοπατιων μεταξύ s και t που έχουν το ελάχιστο δυνατό άθροισμα

βαρών στις ακμές τους.

Πρόβλημα SHORTEST-PATH: Δίνεται ένα συνεκτικό γράφημα με θετικά α-

κέραια βάρη G, δύο κορυφές s και t του G και ένας ακέραιος αριθμός K ≥ 0
και ζητείται να αποφασιστεί αν υπάρχει μονοπάτι μεταξύ s και t με άθροισμα

βαρών στις ακμές του το πολύ K.

Παράδειγμα 4

Πρόβλημα HAMILTON-CYCLE-SEARCH: Δίνεται ένα γράφημα G και ζη-

τείται να βρεθεί ένας κύκλος Hamilton στο G, εφόσον υπάρχει.

Πρόβλημα #HAMILTON-CYCLE: Δίνεται ένα γράφημα G και ζητείται να

βρεθεί το πλήθος των διαφορετικών κύκλων Hamilton του G.

Πρόβλημα HAMILTON-CYCLE: Δίνεται ένα γράφημα G και ζητείται να απο-

φασιστεί αν το G έχει κύκλο Hamilton.
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Πρόβλημα #HAMILTON-CYCLE-DECISION: Δίνεται ένα γράφημα G και

ένας αριθμός K και ζητείται να αποφασιστεί αν το G έχει τουλάχιστον K δια-

φορετικούς κύκλους Hamilton.

Παράδειγμα 5

Πρόβλημα SAT-SEARCH: Δίνεται μία πρόταση φ της προτασιακής λογικής

σε συζευκτική κανονική μορφή και ζητείται να βρεθεί μία ανάθεση αληθοτιμών

στις μεταβλητές της φ που να ικανοποιεί τη φ, εφόσον υπάρχει.

Πρόβλημα #SAT: Δίνεται μία πρόταση φ της προτασιακής λογικής σε συ-

ζευκτική κανονική μορφή και ζητείται να βρεθεί το πλήθος των διαφορετικών

αναθέσεων αληθοτιμών στις μεταβλητές της φ που ικανοποιούν τη φ.

Πρόβλημα SAT: Δίνεται μία πρόταση φ της προτασιακής λογικής σε συζευκτική

κανονική μορφή και ζητείται να αποφασιστεί αν υπάρχει ανάθεση αληθοτιμών

στις μεταβλητές της φ που να ικανοποιεί τη φ.

Πρόβλημα #SAT-DECISION: Δίνεται μία πρόταση φ της προτασιακής λο-

γικής σε συζευκτική κανονική μορφή και ένας αριθμός K και ζητείται να απο-

φασιστεί αν υπάρχουν τουλάχιστον K διαφορετικές αναθέσεις αληθοτιμών στις

μεταβλητές της φ που να ικανοποιούν τη φ.

Παράδειγμα 6

Πρόβλημα PARTITION-SEARCH: Δίνεται ένα πεπερασμένο συνολο φυσι-

κών αριθμών S και ζητείται να βρεθεί ένα υποσύνολο R του S τέτοιο ώστε∑
x∈R x = 1

2

∑
x∈S x, εφόσον ένα τέτοιο σύνολο υπάρχει.

Πρόβλημα PARTITION: Δίνεται ένα πεπερασμένο συνολο φυσικών αριθ-

μών S και ζητείται αποφασιστεί αν υπάρχει υποσύνολο R του S τέτοιο ώστε∑
x∈R x = 1

2

∑
x∈S x.

Παράδειγμα 7

Πρόβλημα HALTING: Δίνεται μία μηχανή Turing M και μία συμβολοσειρά x
και ζητείται να αποφασιστεί αν η μηχανή M τερματίζει με είσοδο x.
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Πρόβλημα HALTING-ε: Δίνεται μία μηχανή Turing M και ζητείται να α-

ποφασιστεί αν η μηχανή M τερματίζει με είσοδο ε.

Πρόβλημα TOTAL: Δίνεται μία μηχανή Turing M και ζητείται να αποφα-

σιστεί αν η μηχανή M τερματίζει για όλες τις εισόδους.

Παρατηρούμε ότι καθένα από τα παραπάνω προβλήματα έχει ένα άπειρο πλήθος

από διαφορετικά στιγμιότυπα, τα οποία ανήκουν σε ένα σύνολο A.

Παράδειγμα 8 Οι αριθμοί 5, 8, 24 αποτελούν στιγμιότυπα του προβλή-

ματος DIVISOR. Το σύνολο των στιγμιοτύπων του προβλήματος αυτού εί-

ναι το N − {0}. Αντίστοιχα, τα σύνολα αριθμών {1,5,7,9} και {4,5,8,12,13}
αποτελούν στιγμιότυπα του προβλήματος PARTITION-SEARCH. Το σύ-

νολο των στιγμιοτύπων του προβλήματος αυτού είναι το fin(2N) = {S |
S είναι ένα πεπερασμένο υποσύνολο του N}.

Για κάθε στιγμιότυπο ενός προβλήματος υπάρχουν καμία, μία η περισσότερες

αποδεκτές απαντήσεις, οι οποίες παίρνουν τιμές από ένα σύνολο B (το οποίο,

αντίθετα από το A ενδέχεται να είναι πεπερασμένο).

Παράδειγμα 9 Στο πρόβλημα DIVISOR, οι αριθμοί 1,2,3,4,6,12,24 είναι α-

ποδεκτές απαντήσεις για το στιγμιότυπο 24. Στο πρόβλημα αυτό οι αποδεκτές

απαντήσεις είναι στοιχεία του συνόλου N− {0}.

Στο πρόβλημα PRIMES, η αληθοτιμή false είναι η μοναδική αποδεκτή α-

πάντηση για το στιγμιότυπο 24. Στο πρόβλημα αυτό οι αποδεκτές απαντήσεις

είναι στοιχεία του συνόλου {false, true}.

Στο πρόβλημα PARTITION-SEARCH, δεν υπάρχει καμία αποδεκτή απάντηση

για το στιγμιότυπο {1,5,7,9}, ενώ μία αποδεκτή απάντηση για το στιγμιότυπο

{4,5,8,12,13} είναι το σύνολο {4,5,12}. Στο πρόβλημα αυτό οι αποδεκτές απα-

ντήσεις είναι στοιχεία του συνόλου fin(2N).

Συνεπώς ένα υπολογιστικό πρόβλημα περιγράφεται πλήρως από μία διμελή σχέ-

ση R ⊆ A×B, όπου A είναι ένα απειρο αριθμήσιμο σύνολο στιγμιοτύπων και B
είναι ένα πεπερασμένο μη κενό ή ένα άπειρο αριθμήσιμο σύνολο απαντήσεων.
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Παράδειγμα 10 Το πρόβλημα DIVISOR περιγράφεται με ένα υποσύνολο

του (N − {0}) × (N − {0}), το πρόβλημα PARTITION-SEARCH με ένα υ-

ποσύνολο του fin(2N)× fin(2N) και το PARTITION με ένα υποσύνολο του

fin(2N)× {false, true}.

Το πρόβλημα HAMILTON-CYCLE-SEARCH περιγράφεται με ένα υποσύνολο

του G×C, όπου G είναι το σύνολο όλων των γραφημάτων το οποίο σχηματίζεται

από ένα αριθμήσιμο σύνολο κορυφών V και C είναι το σύνολο όλων των απλών

κύκλων που σχηματίζονται από κορυφές του V .

Το πρόβλημα #HAMILTON-CYCLE-DECISION περιγράφεται με ένα υπο-

σύνολο του (G × N)× {false, true}.

Αν σε ένα υπολογιστικό πρόβλημα για κάθε στιγμιότυπο υπάρχει μία ακριβώς

αποδεκτή απάντηση, τότε η σχέση R ⊆ A × B που αντιστοιχεί στο πρόβλη-

μα είναι μία συνάρτηση από το A στο B. Συνεπώς η επίλυση ενός τέτοιου

προβλήματος ισοδυναμεί με τον υπολογισμό της τιμής μίας συνάρτησης.

Παράδειγμα 11 Στα προβλήματα REVERSE, #DIVISOR, PRIMES, ALL-
SHORTEST-PATHS, SHORTEST-PATH, #HAMILTON-CYCLE, HAMILTON-
CYCLE, #HAMILTON-CYCLE-DECISION, #SAT, SAT, #SAT-DECISION,
PARTITION, HALTING, HALTING-ε, TOTAL υπάρχει μία ακριβώς απο-

δεκτή απάντηση για κάθε στιγμιότυπο.

Η πιο απλή αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κατηγορία προβλημάτων είναι τα προ-

βλήματα απόφασης, στα οποία B = {true, false} και για κάθε είσοδο υπάρχει

μία ακριβώς αποδεκτή έξοδος. Στην περίπτωση αυτή η σχέση R είναι μία συ-

νάρτηση από το A στο {true, false}. Μία συνάρτηση αυτής της μορφής ονο-

μάζεται κατηγόρημα με πεδίο ορισμού το A. Συνεπώς η επίλυση πρόβληματος

απόφασης ισοδυναμεί με τον υπολογισμό της τιμής ενός κατηγορήματος.

Παράδειγμα 12 Τα προβλήματα PRIMES, SHORTEST-PATH, HAMILTON-
CYCLE, #HAMILTON-CYCLE-DECISION, SAT, #SAT-DECISION,
PARTITION, HALTING, HALTING-ε, TOTAL είναι προβλήματα από-

φασης.

Τα στιγμιότυπα ενός προβλήματος απόφασης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
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• Τα στιγμιότυπα για τα οποία η απάντηση είναι true ονομάζονται ΝΑΙ-

στιγμιότυπα.

• Τα στιγμιότυπα για τα οποία η απάντηση είναι false ονομάζονται ΟΧΙ-

στιγμιότυπα.

΄Εστω ένα αριθμήσιμο σύνολο A. Υπάρχει η εξής σχέση ανάμεσα στα υποσυ-

νόλα του A και στα προβλήματα απόφασης με σύνολο στιγμιοτύπων A:

• Σε κάθε σύνολο S ⊆ A αντιστοιχεί το πρόβλημα απόφασης στο οποίο

δίνεται ένα x ∈ A και ζητείται να αποφασιστεί αν το x ανήκει στο S. Στο

πρόβλημα αυτό το σύνολο των ΝΑΙ-στιγμιοτύπων είναι το S.

• Αντίστροφα σε κάθε πρόβλημα απόφασης Π αντιστοιχεί ένα σύνολο S ⊆
A το οποίο αποτελείται από όλα τα ΝΑΙ-στιγμιότυπα του προβλήματος Π.

Συνεπώς ένα πρόβλημα απόφασης περιγράφεται πλήρως από το σύνολο S των

ΝΑΙ-στιγμιοτύπων του.

Παράδειγμα 13 Το πρόβλημα PRIMES περιγράφεται πλήρως από το σύ-

νολο

{n ∈ N | το n είναι πρώτος αριθμός }

Το πρόβλημα HAMILTON-CYCLE περιγράφεται πλήρως από το σύνολο

{G ∈ G | το G έχει κύκλο Hamilton }

Με βάση τα παραπάνω αν Π είναι ένα πρόβλημα απόφασης S είναι το σύνολο των

ΝΑΙ-στιγμιοτύπων του, και C είναι μία κλάση πολυπλοκότητας, οι παρακάτω

εκφράσεις είναι ισοδύναμες:

• Το πρόβλημα Π ανήκει στην C.

• Το σύνολο S ανήκει στην C.

Επίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος Π το οποίο περιγράφεται από μία

σχέση R ⊆ A × B αποτελεί η εύρεση ενός αλγοριθμου ο οποίος με είσοδο

ένα στιγμιότυπο x ∈ A του προβλήματος Π επιστρέφει ως έξοδο μία αποδεκτή

απάντηση για το x, δηλαδή ένα y ∈ B τέτοιο ώστε (x, y) ∈ R. Αν δεν υπάρχει
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y με την παραπάνω ιδιότητα ο αλγόριθμος θα πρέπει να επιστρέφει αποτυχία.

΄Εστω Π ένα υπολογιστικό πρόβλημα που περιγράφεται από τη σχέση R ⊆
A×B. Ορίζουμε το πρόβλημα απόφασης ΠD που αντιστοιχεί στο σύνολο

S = {x ∈ A | ∃y ∈ B (x, y) ∈ R}

Είναι προφανές ότι το ΠD είναι υπολογιστικά ευκολότερο πρόβλημα από το Π,

καθώς απαιτείται απλά να διερευνήσουμε αν υπάρχει y με τη ζητούμενη ιδιότητα,

όχι όμως να το προσδιορίσουμε.

Αν έχουμε ένα αλγόριθμο που επιλύει το Π, τότε με μία απλή τροποποίηση,

ακριβώς πριν επιστρέψει την έξοδο, ο αλγόριθμος αυτός μπορεί να επιλύσει το

ΠD. (Φυσικά το αντίθετο δεν συμβαίνει πάντα.) Αντίστροφα αν το ΠD είναι

δύσκολο να επιλυθεί τότε το ίδιο ισχύει και για το Π. Στη Θεωρία Πολυπλοκό-

τητας, όπου μας ενδιαφέρει η κατανόηση της εγγενούς δυσκολίας των υπολογι-

στικών προβλημάτων, ασχολούμαστε κυρίως με την μελέτη των προβλημάτων

απόφασης, στηριζόμενοι στην παραπάνω παρατήρηση.

Παράδειγμα 14 Το πρόβλημα HAMILTON-CYCLE είναι το πρόβλημα α-

πόφασης που προκύπτει με το τρόπο που περιγράφεται παραπάνω από πρόβλημα

HAMILTON-CYCLE-SEARCH: Αν έχουμε έναν αλγόριθμο για εύρεση ε-

νός κύκλου Hamilton σε ένα γράφημα, εφόσον υπάρχει τέτοιος κύκλος, τότε

μπορούμε να τον τροποποιήσουμε, κατασκευάζοντας έναν αλγόριθμο που θα

αποφασίζει αν ένα γράφημα έχει κύκλο Hamilton .

Το υπολογιστικά προβλήματα που δίνονται στα προηγούμενα παραδείγματα δια-

φέρουν σημαντικά ως προς την δυσκολία που παρουσιάζει η υπολογιστική επί-

λυσή τους. Κάποια από αυτά, και συγκεκριμένα τα HALTING, HALTING-ε,
TOTAL είναι μη επιλύσιμα. Αυτό σημαίνει ότι αποδεδειγμένα δεν υπάρχει

αλγόριθμος που να τα επιλύει. ΄Ολα τα υπόλοιπα μπορούν να επιλυθούν αλ-

γοριθμικά, ωστόσο κάποια από αυτά είναι δυσεπίλυτα: δεν υπάρχει γνωστός

αποδοτικός αλγόριθμος που να τα επιλύει (χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί

η ύπαρξη ενός τέτοιου αλγόριθμου).

Παρότι η έννοια του αποδοτικού αλγόριθμου μπορεί να οριστεί με διάφορους

τρόπους και εν μέροι εξαρτάται από το πεδίο εφαρμογής του αλγορίθμου, στη

Θεωρία Πολυπλοκότητας αποδοτικός χαρακτηρίζεται ένας αλγόριθμος του ο-

ποίου ο χρόνος εκτέλεσης φράσσεται από ένα πολυώνυμο ως προς το μέγεθος
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του στιγμιοτύπου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολυώνυμο p(n) τέτοιο ώ-

στε ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση του αλγόριθμου με είσοδο ένα

στιγμιότυπο μεγέθους n να είναι το πολύ p(n).

Φυσικά ο χρόνος εκτέλεσης ενός αλγόριθμου εξαρτάται από το συγκεκριμένο

υπολογιστικό μοντέλο στο οποίο υλοποιείται ο αλγόριθμος. Αυτό δεν επηρε-

άζει τον παραπάνω ορισμό του αποδοτικού αλγόριθμου, καθώς τα ρεαλιστικά

υπολογιστικά μοντέλα μπορούν να προσομοιώνουν το ένα το άλλο με πολυω-

νυμική απώλεια χρόνου.

Η παραδοχή ότι ένας αλγόριθμος είναι αποδοτικός αν και μόνο αν είναι πο-

λυωνυμικός μπορεί να φαίνεται κάπως αυθαίρετη, καθώς για παράδειγμα μας

επιτρέπει να θεωρούμε ότι αν μια γλώσσα διαγιγνώσκεται από μια μηχανή Tu-
ring πολυπλοκότητας O(n1000000), τότε διαγιγνώσκεται αποδοτικά.

Ωστόσο η παραδοχή αυτή, είναι χρήσιμη και εύλογη για αρκετούς λόγους:

• ΄Ενας αποδοτικός αλγόριθμος θα πρέπει να είναι πολυωνυμικός.

• Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πολυωνυμικοί αλγόριθμοι που σχεδιά-

ζουμε για ένα πρόβλημα είναι πράγματι αποδοτικοί.

• Οι εκθετικοί αλγόριθμοι είναι πιο αργοί από τους πολυωνυμικούς (ακόμη

και στην περίπτωση που τα πολυώνυμα έχουν πολύ μεγάλους εκθέτες).

• Οι εκθετικοί αλγόριθμοι προκύπτουν όταν σε ένα πρόβλημα η αναζήτηση

της λύσης γίνεται εξαντλητικά. Αντίθετα, ο σχεδιασμός ενός πολυωνυ-

μικού αλγόριθμου προϋποθέτει σημαντικό περιορισμό του πεδίου αναζή-

τησης.

• Τα πολυώνυμα έχουν ορισμένες καλές ιδιότητες, όπως είναι η κλειστότητα

ως προς πρόσθεση, πολλαπλασιασμό και σύνθεση.

• Τα ρεαλιστικά υπολογιστικά μοντέλα είναι πολυωνυμικά ισοδύναμα. Αν

ένας αλγόριθμος έχει πολυωνυμικό χρόνο σε ένα από αυτά, τότε έχει και

στα άλλα. Συνεπώς το αν ένα πρόβλημα επιλύεται αποδοτικά δεν εξαρ-

τάται από το συγκεκριμένο υπολογιστικό μοντέλο αλλά από το ίδιο το

πρόβλημα. Αυτή η ιδιότητα είναι σημαντική, επειδή αυτό που μας ενδια-

φέρει να κατανοήσουμε την εγγενή δυσκολία επίλυσης ενός προβλήματος,

ανεξάρτητα από το υπολογιστικό μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί για την

επίλυσή του.
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• Η θεωρίας πολυπλοτητας έχει τις ρίζες της στην προσπάθεια κατανόη-

σης της εγγενούς δυσκολίας κάποιων δυσεπίλυτων προβλημάτων. Τα

προβλήματα αυτα δεν έχουν γνωστούς πολυωνυμικούς αλγόριθμους. Θα

ήταν πολύ σημαντικό επίτευγμα το να σχεδιάζαμε για κάποιο από αυτά

κάποιον πολυωνυμικό αλγόριθμο με πολυωνυμική πολυπλοκότητα, έστω

και αν αυτή ήταν O(n1000...00).

• Ο διαχωρισμός των αποδοτικά επιλύσιμων προβλημάτων από τα δυσεπί-

λυτα χρησιμοποιώντας ως διαχωριστική γραμμή τον πολυωνυμικό χρόνο

εκτέλεσης, βοηθάει στην ανάπτυξη μιας χρήσιμης θεωρίας, η οποία προ-

σπαθεί να φέρει στο φως τα εγγενή αίτια που κάνουν κάποια προβλήματα

δυσεπίλυτα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος καλύτερος τρόπος διαχω-

ρισμού αυτών των δύο κατηγοριών προβλημάτων.

Για τα προβλήματα REVERSE, DIVISOR, PRIMES, SHORTEST-PATH-
SEARCH, SHORTEST-PATH υπάρχουν γνωστοί αποδοτικοί (πολυωνυμικοί

αλγόριθμοι). Ειδικότερα τα προβλήματα PRIMES και SHORTEST-PATH τα

οποία είναι προβλήματα απόφασης αποτελούν μέλη της κλάσης P, η οποία πε-

ριέχει όλα τα προβλήματα απόφασης που επιλύονται σε χρόνο πολυωνυμικό ως

προς το μέγεθος του στιγμιοτύπου.

Για τα υπόλοιπα προβλήματα δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν αποδοτικοί αλγόριθ-

μοι που να τα επιλύουν. ΄Ολοι οι γνωστοί αλγόριθμοι για αυτά τα προβλήματα

απαιτούν χρόνο εκθετικό ως προς το μέγεθος του στιγμιοτύπου (κάτι που ση-

μαίνει ότι ο αλγόριθμος είναι πρακτικά χρήσιμος μόνο για μικρά στιγμιότυπα).

΄Ωστόσο τα προβλήματα HAMILTON-CYCLE, SAT και PARTITION μοι-

ράζονται κάποιες ιδιότητες: Για καθένα από αυτά υπάρχει ένας αλγόριθμος ο

οποίος:

• με είσοδο ένα ΝΑΙ-στιγμιότυπο και ένα κατάλληλο πιστοποιητικό για το

στιγμιότυπο αυτό, το οποίο έχει μήκος πολυωνυμικό ως προς το μήκος

του στιγμιοτύπου, μπορεί σε πολυωνυμικό χρόνο να διαπιστώσει ότι το

πιστοποιητικό αυτό είναι έγκυρο και να επιστρέψει true επιβεβαιώνοντας

ότι το στιγμιότυπο αυτό είναι ένα ΝΑΙ-στιγμιότυπο.

• με είσοδο ένα ΟΧΙ-στιγμιότυπο και ένα οποιοδήποτε πιστοποιητικό, επι-

στρέφει πάντα false.
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• απαιτεί σε κάθε περίπτωση πολυωνυμικό χρόνο ως προς το μήκος του

στιγμιοτύπου.

Τα προβλήματα απόφασης με την παραπανω ιδιότητα αποτελούν μέλη της κλά-

σης NP, η οποία περιέχει όλα τα προβλήματα απόφασης που επιλύονται σε

πολυωνυμικό χρόνο ως προς το μέγεθος του στιγμιοτύπου αλλά από μη ντε-

τερμινιστικό αλγόριθμο.

Παράδειγμα 15 ΄ΕστωG ένα ΝΑΙ-στιγμιότυπο του προβλήματος HAMILTON-
CYCLE (δηλαδή ένα γράφημα που περιέχει κύκλο Hamilton ) και C ένας κύ-

κλος Hamilton του G. Το μέγεθος του C δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από

το μέγεθος του G, καθώς το C είναι υπογράφημα του G.

Μπορούμε να σχεδιάσουμε εύκολα έναν πολυωνυμικό αλγόριθμο ο οποίος με

είσοδο το G και το C διαπιστώνει ότι ο C είναι πράγματι ένας κύκλος Hamilton
του G.

Παράδειγμα 16 ΄Εστω φ ένα ΝΑΙ-στιγμιότυπο του προβλήματος SAT (δη-

λαδή μία ικανοποιήσιμη πρόταση), T μία ανάθεση αληθοτιμών στις μεταβλητές

της φ και S το σύνολο των μεταβλητών που είναι είναι αληθείς με βάση τη T .

Το μέγεθος του S δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της φ, καθώς
κάθε μεταβλητή του S περιέχεται στη φ.

Μπορούμε να σχεδιάσουμε εύκολα έναν πολυωνυμικό αλγόριθμο ο οποίος με

είσοδο τη φ και το S διαπιστώνει ότι η φ ικανοποιείται αν οι μεταβλητές του S
πάρουν την τιμή true και οι υπόλοιπες την τιμή false.

Η σχέση αυτών των προβλημάτων ωστόσο είναι ακόμη στενότερη: όπως θα

αποδείξουμε αργότερα αν βρεθεί αποδοτικός αλγόριθμος για κάποιο από αυτά

τότε αυτόματα θα έχει βρεθεί αντίστοιχος αλγόριθμος και για τα υπόλοιπα.

Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα η δυσκολία εύρεσης αποδοτικού αλγό-

ριθμου για αυτά τα προβλήματα οφείλεται στο ίδιο ακριβώς αίτιο. Το ερώτημα

αν υπάρχει πολυωνυμικός αλγόριθμος για κάποιο από αυτά τα προβλήματα είναι

ισοδύνομο με ένα πολύ πιο γενικό ερώτημα, το οποίο είναι το αν οι κλάσεις P
και NP ταυτίζονται. Αυτό αποτελεί το σημαντικότερο ανοικτό ερώτημα στην

περιοχή της Θεωρητικής Πληροφορικής.

Η ισοδυναμία των παραπάνω προβλημάτων ως προς την επιλυσιμότητα σε πο-

λυωνυμικό χρόνο, αποδεικνύεται χρησιμοποιώντας την έννοια της πολυωνυμική
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αναγωγής.

Μία αναγωγή από ένα πρόβλημα απόφασης Π1 σε ένα πρόβλημα απόφασης Π2,

ονομάζεται μία απεικόνιση των στιγμιοτύπων του Π1 σε στιγμιότυπα του Π2, η

οποία διατηρεί τον τύπο του στιγμιοτύπου (απεικονίζει ΝΑΙ-στιγμιότυπα του Π1

σε ΝΑΙ-στιγμιότυπα του Π2 και ΟΧΙ-στιγμιότυπα του Π1 σε ΟΧΙ-στιγμιότυπα

του Π2).

Πολυωνυμική αναγωγή ονομάζεται μία αναγωγή η οποία μπορεί να υπολογι-

στεί σε πολυωνυμικό χρόνο.

Παράδειγμα 17 ΄Εστω τα παρακάτω προβλήματα:

Πρόβλημα QUADRATIC EQUATION: Δίνεται ένα τριώνυμο με ρητούς συ-

ντελεστές και ζητείται να αποφασιστεί αν έχει πραγματική ρίζα.

Πρόβλημα NON-NEGATIVE: Δίνεται ένας ρητός αριθμός x και ζητείται να

αποφασιστεί αν x ≥ 0.

Είναι γνωστό ότι το τριώνυμο ax2 + bx + c έχει πραγματική ρίζα αν και μό-

νο αν b2 − 4ac ≥ 0. Η συνάρτηση που απεικονίζει το τριώνυμο (στιγμιότυπο

του QUADRATIC EQUATION ) ax2 + bx+ c στον αριθμό (στιγμιότυπο του

NON-NEGATIVE ) b2 − 4ac, αποτελεί μία (πολυωνυμική) αναγωγή από το

QUADRATIC EQUATION στο NON-NEGATIVE .

Μεχρι στιγμής, θεωρούμε ότι ένα υπολογιστικό πρόβλημα ορίζεται από μία σχέ-

ση A×B. Οι μόνες υποθέσεις που έχουμε κάνει για τα σύνολα A και B αφορούν

το πλήθος των στοιχείων τους. Τα στοιχεία αυτών των συνόλων (στιγμιότυπα

και απαντήσεις του προβλήματος) όπως φαίνεται στα παραδείγματα μπορεί να

είναι συμβολοσειρές, αριθμοί, σύνολα αριθμών, γραφήματα, λογικές προτάσεις,

μηχανές Turing ή ακόμη αριθμητικές παραστάσεις, σύνολα διακριτών στοιχεί-

ων, προγράμματα, ήχοι ή εικόνες σε ψηφιακή μορφή κλπ.

Για να μπορέσει ένα υπολογιστικό μοντέλο να δεχθεί ως είσοδο στοιχεία από

ένα σύνολο A θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να μπορούν να αναπαρασταθούν ως

μία πεπερασμένη ακολουθία συμβόλων, τα οποία ανήκουν σε ένα πεπερασμένο

αλφάβητο (σύνολο συμβόλων). Για παράδειγμα, όταν δίνουμε την είσοδο σε έ-

να πρόγραμμα που εκτελείται σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιούμε τα σύμβολα
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που αντιστοιχούν στους χαρακτήρες του πληκτρολογίου. Επίσης εσωτερικά η

είσοδος αποθηκεύεται στη μνήμη ως ακολουθία από 0 και 1.

Με βάση αυτή την παρατήρηση, ένα υπολογιστικό πρόβλημα τελικά περιγράφε-

ται από μία σχέση R ⊆ Σ∗ × Σ∗ όπου Σ ένα αλφάβητο, χρησιμοποιώντας μία

κατάλληλη αναπαράσταση των στιγμιοτύπων και των απαντήσεων με συμβολο-

σειρές.

Επίσης κάθε πρόβλημα απόφασης αντιστοιχεί με μία γλώσσα: οι λέξεις που

ανήκουν στη γλώσσα αναπαριστούν τα ΝΑΙ-στιγμιότυπα του προβλήματος.

Οι κλάσεις πολυπλοκότητας που θα ορίσουμε στη συνέχεια θα ορίζονται ως

κλάσεις γλωσσών. Αν Π είναι ένα πρόβλημα απόφασης, L είναι η γλώσσα που

αποτελείται από τις αναπαραστάσεις όλων των ΝΑΙ-στιγμιοτύπων του Π και C
είναι μία κλάση πολυπλοκότητας, οι παρακάτω εκφράσεις θα χρησιμοποιούνται

ισοδύναμα:

• Η γλώσσα L ανήκει στην C.

• Το πρόβλημα Π ανήκει στην C.

1.2 Ασυμπτωτικός Συμβολισμός

Οι συναρτήσεις που εμπλέκονται στους παρακάτω ορισμούς έχουν πεδίο ορισμού

το σύνολο των φυσικών αριθμών N.

Ορισμός 1 ΄Εστω g συνάρτηση με πεδίο ορισμού το N και πεδίο τιμών το
R+ ∪ {0}. Ορίζουμε

O(g) = {f | ∃n0 ∈ N, c ∈ R+ : ∀n ≥ n0, 0 ≤ f(n) ≤ c · g(n)}

Διαισθητικά, f ∈ O(g) σημαίνει ότι η συνάρτηση f αυξάνεται ασυμπτωτικά όχι

γρηγορότερα από την g.

Παράδειγμα 18 Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο αλγόριθμους για την ε-

πίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος και οι χρόνοι εκτέλεσης τους είναι

αντίστοιχα f(n) και g(n), όπου f ∈ O(g). Με βάση τον ορισμό του O θα πρέ-

πει να υπάρχουν σταθερές c και n0 τέτοιες ώστε f(n) ≤ c · g(n), για n ≥ n0.
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Αν τρέξουμε τον πρώτο αλγόριθμο σε έναν υπολογιστή Α και τον δεύτερο

αλγόριθμο σε έναν υπολογιστή Β ο οποίος είναι c φορές πιο αργός από τον Α,

τότε ο πρώτος αλγόριθμος θα τερματίζει γρηγορότερα από το δεύτερο για όλες

τις εισόδους που είναι αρκετά μεγάλες (έχουν μέγεθος τουλάχιστον n0).

Φυσικά αυτό ενδέχεται να μην ισχύει αν οι δύο αλγόριθμοι τρέχουν σε υπολο-

γιστές ίδιας ταχύτητας.

Παράδειγμα 19 Η συνάρτηση f(n) = 10n + 5 ανήκει στο O(n): για κάθε

n ≥ 1, ισχύει 0 ≤ 10n+ 5 ≤ 15n (επιλέξαμε n0 = 1 και c = 15).

Παράδειγμα 20 Η συνάρτηση f(n) = 4n2
ανήκει στο O(n5): για κάθε

n ≥ 0, ισχύει 0 ≤ 4n2 ≤ 4n5
(επιλέξαμε n0 = 0 και c = 4).

Παράδειγμα 21 Γενικότερα αν k,m ∈ N, με k ≤ m και a0, a1, . . . , ak ∈ R+

τότε ak · nk + ak−1 · nk−1 + · · ·+ a1 · n+ a0 ∈ O(nm)

Πράγματι ak ·nk +ak−1 ·nk−1 + · · ·+a1 ·n+a0 ≤ (ak +ak−1 + · · ·+a1 +a0)nk,
για κάθε n ≥ 1.

Επιλέγουμε c = ak + ak−1 + · · ·+ a1 + a0 και n0 = 1.

Παράδειγμα 22 Για κάθε k ∈ N, nk ∈ O(2n)

Πράγματι για κάθε n ≥ 1

nk < (n+ 1) · (n+ 2) · · · (n+ k)

=
(n+ k)!

n!
= k! · C(n+ k, k)

≤ k! · 2n+k

= (k! · 2k) · 2n

Επιλέγουμε c = k! · 2k και n0 = 1.

Ορισμός 2 ΄Εστω g συνάρτηση με πεδίο ορισμού το N και πεδίο τιμών το
R+ ∪ {0}. Ορίζουμε

Ω(g) = {f | ∃n0 ∈ N, c ∈ R+ : ∀n ≥ n0, c · g(n) ≤ f(n)}
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Διαισθητικά, f ∈ Ω(g) σημαίνει ότι η συνάρτηση f αυξάνεται ασυμπτωτικά όχι

πιο αργά από την g.

Παράδειγμα 23 Η συνάρτηση g(n) = n5
ανήκει στο Ω(4n2): για κάθε

n ≥ 0, ισχύει 0 ≤ 1
4
· 4n2 = n2 ≤ n5

(επιλέξαμε n0 = 0 και c = 1
4
).

Είδαμε ότι n5 ∈ Ω(4n2) και 4n2 ∈ O(n5). Αυτό δεν είναι συμπτωματικό:

Θεώρημα 1 f ∈ O(g) αν και μόνο αν g ∈ Ω(f).

Απόδειξη: Αν f ∈ O(g) τότε υπάρχουν ∃n0 ∈ N, c1 ∈ R+
τέτοια ώστε για

κάθε n ≥ n0, 0 ≤ f(n) ≤ c1 · g(n). Αν επιλέξουμε c2 = 1
c1

τότε για κάθε

n ≥ n0, 0 ≤ c2f(n) ≤ g(n) που συνεπάγεται ότι g ∈ Ω(f).

Η άλλη κατεύθυνση είναι πανομοιότυπη.

Ορισμός 3 ΄Εστω g συνάρτηση με πεδίο ορισμού το N και πεδίο τιμών το
R+ ∪ {0}. Ορίζουμε

Θ(g) = {f | ∃n0 ∈ N, c1, c2 ∈ R+ : ∀n ≥ n0, c1 · g(n) ≤ f(n) ≤ c2 · g(n)}

Διαισθητικά, f ∈ Θ(g) σημαίνει ότι η συνάρτηση f αυξάνεται ασυμπτωτικά το

ίδιο γρήγορα με την g.

Παράδειγμα 24 ΄Εστω ένας αλγόριθμος ο οποίος αποτελείται από μία ακο-

λουθία στοιχειωδών βημάτων, όπου για το καθένα υποθέτουμε ότι μπορεί να

υλοποιηθεί σε σταθερό χρόνο. ΄Εστω επίσης μία υλοποίηση του αλγορίθμου,

στην οποία ο χρόνος στη χειρότερη περίπτωση είναι T (n). Συμβολίζουμε το

πλήθος των βημάτων του αλγορίθμου στη χειρότερη περίπτωση με F (n). Ση-

μειώνεται ότι το F (n) αντιστοιχεί στο χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου όταν

απαιτείται μία μονάδα χρόνου για κάθε βήμα. Θα δείξουμε ότι T (n) = Θ(F (n)).
Αυτό σημαίνει ότι η ασυμπτωτική συμπεριφορά της πολυπλοκότητας είναι ανε-

ξάρτητη από τους χρόνους των επιμέρους βημάτων και εξαρτάται μόνο από το

πλήθος τους.

Απόδειξη του ισχυρισμού: έστω μία τιμή του n, x ένα στιγμιότυπο μεγέθους

n που απαιτεί χρόνο T (n) και y ένα στιγμιότυπο μεγέθους n που απαιτεί F (n)
βήματα. Τα x και y είναι τα χειρότερα στιγμιότυπα από άποψη χρόνου και βη-

μάτων αντίστοιχα (τα οποία δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται).
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΄Εστω ότι ο αλγόριθμος συνίσταται από m διαφορετικούς τύπους βημάτων με

αντίστοιχα κόστη c1, c2, . . . , cm. Συμβολίζουμε με ki, `i τα βήματα τύπου i που
εκτελεί ο αλγόριθμος για τα στιγμιότυπα x και y αντίστοιχα. Συμβολίζουμε

επίσης με cmax και cmin το μέγιστο και το ελάχιστο ανάμεσα στα κόστη ci.

Επειδή το x μεγιστοποιεί το χρόνο εκτέλεσης ισχύει

m∑
i=1

`i · ci ≤
m∑
i=1

ki · ci = T (n)

Επειδή το y μεγιστοποιεί το πλήθος βημάτων ισχύει

m∑
i=1

ki ≤
m∑
i=1

`i = F (n)

΄Εχουμε:

T (n) =
m∑
i=1

ki · ci ≤
m∑
i=1

ki · cmax ≤ cmax ·
m∑
i=1

ki ≤ cmax ·
m∑
i=1

`i = cmax · F (n)

και

T (n) =
m∑
i=1

ki · ci ≥
m∑
i=1

`i · ci ≥
m∑
i=1

`i · cmin ≥ cmin ·
m∑
i=1

`i = cmin · F (n)

Συνεπώς για κάθε n ισχύει cmin ·F (n) ≤ T (n) ≤ cmax ·F (n), που συνεπάγεται

T (n) = Θ(F (n)).

Παράδειγμα 25 Η συνάρτηση f(n) = 10n + 5 ανήκει στο Θ(n): για κάθε

n ≥ 1, ισχύει n ≤ 10n+ 5 ≤ 15n (επιλέξαμε n0 = 1, c1 = 1 και c2 = 15).

Παράδειγμα 26 Αν g(n) = 1, τότε το σύνολο Θ(g(n)), το οποίο συμβολίζε-

ται και Θ(1), περιλαμβάνει τις συναρτήσεις που η τιμή τους κυμαίνεται ανάμεσα

σε δύο σταθερές c1 και c2, για n ≥ n0.

Το παρακάτω θεώρημα είναι άμεση συνέπεια των ορισμών:
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Θεώρημα 2 Οι παρακάτω προτάσεις είναι ισοδύναμες:

• f ∈ Θ(g).

• g ∈ Θ(f).

• g ∈ O(f) και g ∈ Ω(f).

• f ∈ O(g) και f ∈ Ω(g).

• f ∈ O(g) και g ∈ O(f).

• f ∈ Ω(g) και g ∈ Ω(f).

Αν αναλογιστούμε ότι οι τελεστές O, Ω και Θ `συγκρίνουν΄ την ασυμπτωτική

τάξη των συναρτήσεων τότε, το προηγούμενο θεώρημα αντικατοπτρίζει το γε-

γονός ότι οι πρακάτω προτάσεις που εμπλέκουν τους τελεστές σύγκρισης είναι

ισοδύναμες:

• x = y.

• y = x.

• y ≤ x και y ≥ x.

• x ≤ y και x ≥ y.

• x ≤ y και y ≤ x.

• x ≥ y και y ≥ x.

Συνήθως αντί να γράφουμε f(n) ∈ O(g(n)), (όπου στη θέση του O μπορεί

να βρίσκεται κάποιος από τους τελεστές Ω και Θ), γράφουμε f(n) = O(g(n)).
Επίσης χρησιμοποιούμε τον ασυμπτωτικό συμβολισμό μέσα σε παραστάσεις,

π.χ. n2 + Θ(n log n). Η παραπάνω παράσταση ερμηνεύται ώς το n2 + f(n),
όπου f(n) κάποια συνάρτηση από το σύνολο Θ(n log n). Αυτό διευκολύνει

στην περίπτωση που ο ακριβής προσδιορισμός της f(n) δεν είναι αναγκαίος.

Τα παρακάτω θεωρήματα χρησιμοποιούνται κατα κόρο στην ανάλυση αλγορίθ-

μων

Θεώρημα 3 Ισχύουν τα παρακάτω:

• Αν f(n), g(n) ∈ Θ(h(n)) τότε f(n) + g(n) ∈ Θ(h(n))
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• Αν f(n), g(n) ∈ O(h(n)) τότε f(n) + g(n) ∈ O(h(n))

• Αν f(n) ∈ Θ(h(n)) και g(n) ∈ O(h(n)) τότε f(n) + g(n) ∈ Θ(h(n))

Απόδειξη: Αποδεικνύουμε την τρίτη πρόταση. Οι άλλες δύο αποδεικνύονται

ανάλογα.

΄Εστω ότι f(n) ∈ Θ(h(n)) και g(n) ∈ O(h(n)). Από την πρώτη υπόθεση

υπάρχουν n1 ≥ 0, d1 > 0, d2 > 0 τέτοια ώστε για κάθε n ≥ n1

d1 · h(n) ≤ f(n) ≤ d2 · h(n)

Από την δεύτερη υπόθεση υπάρχουν n2 ≥ 0, c > 0 τέτοια ώστε για κάθε n ≥ n2

0 ≤ g(n) ≤ c · h(n)

Αν αθροίσουμε τις δύο ανισότητες κατά μέρη, προκύπτει ότι για κάθε n ≥
max(n1, n2)

d1 · h(n) ≤ f(n) + g(n) ≤ (d2 + c) · h(n)

Θέτοντας c1 = d1, c2 = (d2 + c) και n0 = max(n1, n2), προκύπτει άμεσα ότι

f(n) + g(n) ∈ Θ(h(n)).

Θεώρημα 4 Ισχύουν τα παρακάτω:

• Αν f(n) ∈ Θ(h(n)) και g(n) ∈ Θ(q(n)) τότε f(n) ·g(n) ∈ Θ(h(n) ·q(n)).

• Αν f(n) ∈ O(h(n)) και g(n) ∈ O(q(n)) τότε f(n) ·g(n) ∈ O(h(n) ·q(n)).

Απόδειξη: Αποδεικνύουμε την πρώτη πρόταση. Με παρόμοιο τρόπο απο-

δεικνύεται και η δεύτερη. ΄Εστω ότι f(n) ∈ Θ(h(n)) και g(n) ∈ Θ(q(n)). Από

την πρώτη υπόθεση υπάρχουν n1 ≥ 0, d1 > 0, d2 > 0 τέτοια ώστε για κάθε

n ≥ n1

d1 · h(n) ≤ f(n) ≤ d2 · h(n)

Από την δεύτερη υπόθεση υπάρχουν n2 ≥ 0, e1 > 0, e2 > 0 τέτοια ώστε για

κάθε n ≥ n2

e1 · q(n) ≤ g(n) ≤ e2 · q(n)
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Αν πολλαπλασιάσουμε τις δύο ανισότητες κατά μέρη, προκύπτει ότι για κάθε

n ≥ max(n1, n2)

d1 · e1 · h(n) · q(n) ≤ f(n) · g(n) ≤ d2 · e2 · h(n) · q(n)

Θέτοντας c1 = d1 · e1, c2 = d2 · e2 και n0 = max(n1, n2), προκύπτει άμεσα ότι

f(n) · g(n) ∈ Θ(h(n) · q(n)).

Με βάση τα παραπάνω θεωρήματα μπορούμε να έχουμε ισότητες όπως οι παρα-

κάτω, ανάμεσα σε παραστάσεις που περιέχουν ασυμπτωτικό συμβολισμό:

• O(n2) +O(n2) = O(n2)

• Θ(n3) +O(n3) = Θ(n3)

• n2 ·Θ(n3) = Θ(n5)

• n ·O(n2) = O(n3)

Ορισμός 4 ΄Εστω g συνάρτηση με πεδίο ορισμού το N και πεδίο τιμών το
R+ ∪ {0}. Ορίζουμε

o(g) = {f | ∀c ∈ R+ ∃n0 ∈ N : ∀n ≥ n0, 0 ≤ f(n) < c · g(n)}
Ισοδύναμα, f ∈ o(g) αν και μόνο αν:

lim
n→∞

f(n)

g(n)
= 0

Διαισθητικά, f ∈ o(g) σημαίνει ότι η συνάρτηση f αυξάνεται ασυμπτωτικά πιο

αργά από την g (έτσι ώστε καμία πολλαπλασιαστική σταθερά δεν αρκεί για να

αντισταθμίσει τη διαφορά όταν το n μεγαλώσει αρκετά).

Παράδειγμα 27 Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο αλγόριθμους για την ε-

πίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος και οι χρόνοι εκτέλεσης τους είναι

αντίστοιχα f(n) και g(n), όπου f ∈ o(g). Με βάση τον ορισμό του o θα πρέπει

για κάθε θετική σταθερά c να υπάρχει n0 τέτοιο ώστε f(n) < c · g(n), για

n ≥ n0.

Αν επιλέξουμε ένα k οσοδήποτε μεγάλο και τρέξουμε τον πρώτο αλγόριθμο

σε έναν υπολογιστή Α και τον δεύτερο αλγόριθμο σε έναν υπολογιστή Β ο

οποίος είναι k φορές πιο γρήγορος από τον Α, τότε ο πρώτος αλγόριθμος θα

τερματίζει γρηγορότερα από το δεύτερο για όλες τις εισόδους που είναι αρκετά

μεγάλες (έχουν μέγεθος τουλάχιστον n0, το οποίο εξαρτάται από το k). Αυτό

προκύπτει εφαρμόζοντας τη συνθήκη στον ορισμό του o για c = 1/k.
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Παράδειγμα 28 Η συνάρτηση f(n) = n ανήκει στο o(n2): για κάθε στα-

θερά c > 0, αρκεί να επιλέξουμε n0 = b1
c
c + 1 έτσι ώστε για κάθε n ≥ n0 να

ισχύει

n2 ≥ (b1
c
c+ 1)n >

1

c
n⇒ n < cn2

Γενικότερα με ανάλογο τρόπο αποδεικνύεται ότι για κάθε k,m με 0 ≤ k < m
ισχύει nk ∈ o(nm).

Ορισμός 5 ΄Εστω g συνάρτηση με πεδίο ορισμού το N και πεδίο τιμών το
R+ ∪ {0}. Ορίζουμε

ω(g) = {f | ∀c ∈ R+ ∃n0 ∈ N : ∀n ≥ n0, c · g(n) < f(n)}
Ισοδύναμα, f ∈ ω(g) αν και μόνο αν:

lim
n→∞

f(n)

g(n)
=∞

Διαισθητικά, f ∈ ω(g) σημαίνει ότι η συνάρτηση f αυξάνεται ασυμπτωτικά πιο

γρήγορα από την g (έτσι ώστε καμία πολλαπλασιαστική σταθερά δεν αρκεί για

να αντισταθμίσει τη διαφορά όταν το n μεγαλώσει αρκετά).

Τα παρακάτω θεώρημα δείχνει τη σχέση μεταξύ των τελεστών o και ω

Θεώρημα 5 Αν f(n) ∈ o(g(n)) τότε g(n) ∈ ω(f(n)).

Απόδειξη: Αποδεικνύουμε την μία κατεύθυνση πρόταση. Με παρόμοιο τρό-

πο αποδεικνύεται και η αντίστροφη.

΄Εστω ότι f(n) ∈ o(g(n)). ΄Αρα για κάθε d > 0, υπάρχει ένα n0 τέτοιο ώστε

για κάθε n ≥ n0, 0 ≤ f(n) < d · g(n).

΄Εστω τώρα τυχαία σταθερά c > 0. Τότε για d = 1
c
υπάρχει ένα n0 τέτοιο

ώστε για κάθε n ≥ n0, 0 ≤ f(n) < 1
c
· g(n).

Η τελευταία ανισότητα είναι ισοδύναμη με 0 ≤ c · f(n) < g(n) που συνεπά-

γεται ότι g(n) ∈ ω(f(n)).

Το παρακάτω θεώρημα αντιστοιχεί στη μεταβατική ιδιότητα των τελεστών σύ-

γκρισης.
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Θεώρημα 6 Ισχύουν τα παρακάτω:

• Αν f ∈ O(g) και g ∈ O(h) τότε f ∈ O(h)

• Αν f ∈ o(g) και g ∈ o(h) τότε f ∈ o(h)

• Αν f ∈ O(g) και g ∈ o(h) τότε f ∈ o(h)

• Αν f ∈ o(g) και g ∈ O(h) τότε f ∈ o(h)

Απόδειξη: Αποδεικνύουμε την τελευταία πρόταση.

΄Εστω ότι f(n) ∈ o(g(n)). ΄Αρα για κάθε d > 0, υπάρχει ένα n1 ≥ 0 τέτοιο

ώστε για κάθε n ≥ n1, 0 ≤ f(n) < d · g(n).

΄Εστω επίσης ότι g(n) ∈ O(h(n)). ΄Αρα υπάρχει e > 0 και n2 ≥ 0 τέτοιο

ώστε για κάθε n ≥ n2, 0 ≤ g(n) ≤ e · h(n).

΄Εστω τώρα τυχαία σταθερά c > 0. Τότε για d = c
e
υπάρχει ένα n1 τέτοιο

ώστε για κάθε n ≥ n1, 0 ≤ f(n) < c
e
· g(n).

Αν επιπλέον n ≥ n2, τότε συνδυάζοντας τις ανισότητες έχουμε

0 ≤ f(n) <
c

e
· e · h(n) = c · h(n).

Επιλέγουμε n0 = max(n1, n2).

Παράδειγμα 29 ΄Εχουμε δείξει ότι nk ∈ o(nk+1) και ότι nk+1 ∈ O(2n). Από

το προηγούμενο θεώρημα προκύπτει nk ∈ o(2n).
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Κεφάλαιο 2

Οι κλάσεις πολυπλοκότητας P
και NP

2.1 Μηχανές Turing

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τις μηχανές Turing, ένα απλό υπολογιστικό

μοντέλο το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με τη θέση του Church, μπορεί να υπο-

λογίσει οποιαδήποτε υπολογίσιμη συνάρτηση.

Η πιο απλή μορφή μηχανής Turing είναι αυτή που έχει μία ταινία. Από μα-

θηματική σκοπιά ορίζεται με τον παρακάτω τρόπο. Το αρχικό σύμβολο > και

το κενό # είναι δύο ειδικά σύμβολα και οι h, yes και no είναι τρεις τελικές

καταστάσεις που υπάρχουν σε κάθε μηχανή Turing.

Ορισμός 6 Μηχανή Turing ονομάζεται μία τετράδαM = (K,Σ, δ, S), όπου:

• K είναι ένα πεπερασμένο, μη κενό σύνολο καταστάσεων, το οποίο δεν
περιέχει τις τελικές καταστάσεις h, yes και no.

• Σ είναι ένα πεπερασμένο αλφάβητο (μη κενό σύνολο συμβόλων) το οποίο
δεν περιέχει τα ειδικά σύμβολα > και #.

• S ∈ K είναι η αρχική κατάσταση

• δ είναι η συνάρτηση μετάβασης από το K × (Σ ∪ {>,#}) στο
(K ∪{h, yes, no})× (Σ∪{>,#})×{→,←,−} τέτοια ώστε αν δ(p, a) =
(q, b,D) να ικανοποιούνται οι παρακάτω περιορισμοί:

– a => ανν b =>.
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– αν a => τότε D 6=←.

Ατυπη περιγραφή της λειτουργίας της μηχανής Turing M = (K,Σ, δ, S) για

είσοδο (x1, x2, . . . , xm) ∈ (Σ∗)m:

• Η μηχανή διαθέτει μία ταινία πάνω στην οποία μπορεί να γράφει σύμβολα

και η οποία μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα προς τα δεξιά.

• Σε κάθε χρονική στιγμή η μηχανή βρίσκεται σε μία κατάσταση, στην

ταινία περιέχεται μία συμβολοσειρά και ο δρομέας της βρίσκεται σε μία

θέση της ταινία.

• Ο δρομέας μπορεί σε κάθε βήμα να διαβάσει και να γράψει ένα σύμβολο

στην θέση της ταινίας στην οποία βρίσκεται, και να μετακινηθεί σε μία

γειτονική θέση της ταινίας ή να μείνει ακίνητος.

Την αρχική χρονική στιγμή:

• Η μηχανή βρίσκεται στην κατάσταση S.

• Η ταινία της μηχανής περιέχει τις συμβολοσειρές x1, x2, . . . , xm χωρισμέ-

νες με το σύμβολο #, ακριβώς δεξιά από το αρχικό της σύμβολο > (με

άλλα λόγια το περιεχόμενο της ταινίας είναι > x1#x2# . . .#xm).

• Ο δρομέας της μηχανής βρίσκεται στην αρχή της ταινίας (στο σύμβολο

> αριστερα του x1).

Η μηχανή εκτελεί διαδοχικά βήματα, αλλάζοντας την κατάστασή της, το πε-

ριεχόμενο της ταινίας στη θέση του δρομέα και τη θέση του δρομέα. Αν η

μηχανή βρίσκεται στην κατάσταση p, ο δρομέας διαβάζει το σύμβολο a και

δ(p, a) = (q, b,D) τότε:

• Η επόμενη κατάσταση της μηχανής είναι η q.

• Το σύμβολο b γράφεται αντί του a στη θέση του δρομέα.

• Ο δρομέας της μηχανής κινείται προς τα αριστερά αν D =←, προς τα

δεξιά αν D =→ ή παραμένει ακίνητος αν D = −.

• Αν ο δρομέας φτάσει στο αριστερό άκρο της ταινίας τότε διαβάζει το >.

Ο περιορισμός στη συνάρτηση μετάβασης εξασφαλίζει ότι το σύμβολο >
δεν μπορεί να διαγραφεί και ότι ο δρομέας δεν μπορεί να κινηθεί αριστερά

από αυτό.
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• Αν ο δρομέας ξεπεράσει το δεξί άκρο της συμβολοσειράς που είναι γραμ-

μένη στην ταινία, τότε διαβάζει το χαρακτήρα #.

• Η μηχανή τερματίζει όταν φτάσει σε μία από τις ειδικές καταστάσεις

h, yes, no.

• Ενδέχεται η μηχανή να μη τερματίσει ποτέ.

• Αν η μηχανή τερματίσει σε κάποια από τις καταστάσεις yes ή no τότε η

έξοδός της είναι αντίστοιχα yes ή no.

• Αν η μηχανή τερματίσει στην κατάσταση h τότε η έξοδός της είναι η λέξη

που προκύπτει αν από τη συμβολοσειρά που είναι γραμμένη στην ταινία

κατά τον τερματισμό διαγραφεί το αρχικό σύμβολο > και τα σύμβολα #.

• Αν η μηχανή δεν τερματίσει τότε η έξοδός της είναι μή ορισμένη.

Μπορούμε να παραστήσουμε μία μηχανή Turing M = (K,Σ, δ, S) με μορφή

πίνακα:

• Οι καταστάσεις του συνόλου K αναγράφονται στη πρώτη στήλη, ξεκινώ-

ντας από την αρχική κατάσταση.

• Τα σύμβολα του αλφαβήτου Σ αναγράφονται στην πρώτη γραμμή, ακο-

λουθούμενα από τα σύμβολα # και >.

• Στη θέση του πίνακα που αντιστοιχεί στην κατάσταση p και στο σύμβολο

σ αναγράφεται το δ(p, σ).

Εναλλάκτικά μπορούμε να παραστήσουμε μία μηχανή Turing M = (K,Σ, δ, S)
με μορφή διαγράμματος:

• Οι καταστάσεις του συνόλου K εμφανίζονται μέσα σε απλό κύκλο.

• Οι τελικές καταστάσεις εμφανίζονται μέσα σε διπλό κύκλο.

• Η αρχική κατάσταση υποδεικνύεται από μία εισερχόμενη σε αυτή ακμή με

ελεύθερο τα άλλο άκρο της.

• Αν για δύο καταστάσεις p, q ισχύει δ(p, a) = (q, b,D) για κάποια a, b και

D, τότε οι καταστάσεις p, q συνδέονται με μία κατευθυνόμενη ακμή από

την p στην q.
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• Για κάθε a, b και D τέτοια ώστε δ(p, a) = (q, b,D), υπάρχει η ετικέτα

a | b,D στην ακμή από την p στην q. Μία ακμή ενδέχεται να έχει

περισσότερες από μία ετικέτες.

Παράδειγμα 30 Θα σχεδιάσουμε μία μηχανή Turing η οποία με είσοδο

x ∈ {0, 1}∗ (δηλαδή αν ξεκινήσει τη λειτουργία της με τη συμβολοσειρά x
γραμμένη στην ταινία ακριβώς μετά από το σύμβολο >), επιστρέφει ως έξοδο

το 1x (δηλαδή φτάνει στην κατάσταση h έχοντας στην ταινία γραμμένη τη

συμβολοσειρά 1x).

Η μηχανή περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

0 1 # >
q1 (q0, 1,→) (q1, 1,→) (h, 1,−) (q1, >,→)
q0 (q0, 0,→) (q1, 0,→) (h, 0,−)

Το αλφάβητο της μηχανής είναι Σ = {0, 1}, το σύνολο των καταστάσεων είναι

K = {q0, q1} και αρχική κατάσταση είναι η S = q1.

Στον πίνακα έχουμε παραλείψει την τιμή δ(q0, >) επειδή ο συγκεκριμένος συν-

δυασμός κατάστασης - συμβόλου δεν προκειται να εμφανιστεί ποτέ κατά την

εκτέλεση της μηχανής. Συνεπώς το δ(q0, >) μπορεί να οριστεί με οποιονδήποτε

τρόπο, χωρίς να επηρεάσει τη λειτουργία της μηχανής. Για λόγους απλούστευ-

σης το παραλείπουμε.

Η μηχανή γράφει το σύμβολο 1 στην πρώτη θέση της ταινίας και στη συνέχεια

ολισθαίνει την είσοδο κατά μία θέση προς τα δεξιά. Για να κάνει την ολίσθηση,

απομνημονεύει το τρέχον σύμβολο στην κατάστασή της, μεταβαίνοντας στην

q0 αν διαβάσει 0 ή στην q1 αν διαβάσει 1. ΄Οταν βρίσκεται στην κατάσταση q0

γράφει στην ταινία το σύμβολο 0 (το οποίο υπήρχε στο διπλανή θέση προς τα

αριστερά και οδήγησε στη μετάβαση στην q0) και αντίστοιχα όταν βρίσκεται

στην κατάσταση q1 γράφει στην ταινία το σύμβολο 1.

Αρχικά η μηχανή βρίσκεται στην κατάσταση q1, καθώς το πρώτο σύμβολο που

θα πρέπει να γραφεί στην ταινία είναι το 1. Η μηχανή τερματίζει όταν συναντή-

σει κενό σύμβολο (που υποδηλώνει το τέλος της εισόδου), αφού πρώτα γράψει

στη θέση του το κατάλληλο σύμβολο.
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Παρακάτω δίνεται η περιγραφή της μηχανής με διάγραμμα:

q0q1q1

0 | 1,→

h

1 | 0,→

1 | 1,→
>|>,→

0 | 0,→

# | 1,− # | 0,−

Πριν δώσουμε περισσότερα παραδείγματα μηχανών Turing , οι οποίες πραγματο-

ποιούν πιο σύνθετους υπολογισμούς, θα εισάγουμε την έννοια της διαμόρφωσης,

η οποία θα μας φανεί χρήσιμη στην περιγραφή της λειτουργίας των μηχανών

αυτών.

Στη συνέχεια με δεδομένη μία συμβολοσειρά w και ένα ακέραιο i με 1 ≤ i ≤ |w|,
θα συμβολίζουμε με w[i] το i-οστό σύμβολο της w (μετρώντας από αριστερά

προς τα δεξιά και ξεκινώντας από το 1). Κατά σύμβαση, θεωρούμε ότι w[0] =>.

Ορισμός 7 Διαμόρφωση μιας μηχανής Turing M = (K,Σ, δ, S) είναι μία
τριάδα (p, w, n) όπου:

• p ∈ (K ∪ {h, yes, no})

• w ∈ (Σ ∪ {#})∗

• n ∈ N

τέτοια ώστε 0 ≤ n ≤ |w| και αν n < |w| τότε w[|w|] 6= #.

Ορισμός 8 Διαισθητικά η διαμόρφωση (p, w, n) μίας μηχανής Turing τη
χρονική στιγμή t δίνει την πλήρη εικόνα της μηχανής την χρονική στιγμή t
σύμφωνα με τα παρακάτω:

• p είναι η τρέχουσα κατάσταση της μηχανής.

29



• w είναι το περιεχόμενο της ταινίας μετά το αρχικό σύμβολο μέχρι και τη
θέση του δρομέα, αν δεν υπάρχουν σύμβολα του Σ στην ταινία δεξιά του
δρομέα, αλλιώς είναι το περιεχόμενο της ταινίας μέχρι και το δεξιότερο

σύμβολο της ταινίας που ανήκει στο Σ.

• n είναι η θέση της ταινίας στην οποία βρίσκεται ο δρομέας (θεωρώντας
ότι το αρχικό σύμβολο βρίσκεται στη θέση 0).

Η έννοια της διαμόρφωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσουμε αυστηρά

τη λειτουργία της μηχανής Turing.

Ορισμός 9 Εστω M = (K,Σ, δ, S) μία μηχανή Turing , (p, w, n) μία δια-
μόρφωση της M και έστω ότι δ(p, w[n]) = (q, σ,D). Αν n > 0 συμβολίζουμε
z τη συμβολοσειρά που προκυπτει από την w αν το n-οστό της σύμβολο (με-
τρώντας από αριστερά) αντικατασταθεί με σ. Αν n = 0 θέτουμε z = w. Λέμε
ότι η διαμόρφωση (p, w, n) αποφέρει σε ένα βήμα τη διαμόρφωση (p′, w′, n′)

(συμβολισμός: (p, w, n)
M→ (p′, w′, n′)) αν ισχύουν τα παρακάτω:

• p′ = q

• Αν D =←, τότε n′ = n − 1. Αν D = −, τότε n′ = n. Αν D =→, τότε
n′ = n+ 1.

• Αν n = |w|, D =← και σ = # τότε w′# = z. Αλλιώς, αν n = |w| και
D =→ τότε w′ = z#. Αλλιώς w′ = z.

Αντίστοιχα μπορούμε να ορίσουμε το πότε μία διαμόρφωση αποφέρει μία άλλη

σε k βήματα, ή σε οσαδήποτε βήματα:

Ορισμός 10 Εστω M = (K,Σ, δ, S) μία μηχανή Turing και C,C ′ δύο

διαμορφώσεις της M . Το C
Mk

→ C ′ (η διαμόρφωση C αποφέρει την C ′ σε k
βήματα) ορίζεται αναδρομικά:

• C M0

→ C ′ αν C = C ′

• C Mk+1

→ C ′ αν C
Mk

→ C ′′ και C ′′
M→ C ′, για κάποια διαμόρφωση C ′′.

Επίσης γράφουμε C
M∗→ C ′ (η διαμόρφωση C αποφέρει την C ′) αν υπάρχει k

τέτοιο ώστε C
Mk

→ C ′.
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Παράδειγμα 31 Παρακάτω φαίνεται η ακολουθία διαμορφώσεων που απει-

κονίζει τη λειτουργία της μηχανής του προηγούμενου παραδείγματος με είσοδο

0010:

(q1, 0010, 0)
M→ (q1, 0010, 1)
M→ (q0, 1010, 2)
M→ (q0, 1010, 3)
M→ (q1, 1000, 4)
M→ (q0, 1001#, 5)
M→ (h, 10010, 5)

Είναι πιο βολικό για λόγους αναγνωσιμότητας, αντί να αναγράφουμε το περιε-

χόμνο της ταινίας w και τη θέση του δρομέα n χωριστά, να γράφουμε το w με

υπογραμμισμένο το n-οστό σύμβολο. Στην αναπαράσταση αυτή συμπεριλαμβά-

νουμε και το αρχικό σύμβολο της ταινίας:

(q1, >0010)
M→ (q1, > 0010)
M→ (q0, > 1010)
M→ (q0, > 1010)
M→ (q1, > 1000)
M→ (q0, > 1001#)
M→ (h,> 10010)

Παράδειγμα 32 Η παρακάτω μηχανή Turing με είσοδο μία συμβολοσειρά

x ∈ {0, 1}∗ επιστρέφει ως έξοδο την αντίστροφή της xR:

0 1 # >
s (q0,#,→) (q1,#,→) (h,#,−) (s,>,→)
q0 (q0, 0,→) (q1, 0,→) (p0,#,←)
q1 (q0, 1,→) (q1, 1,→) (p1,#,←)
p0 (p0, 0,←) (p0, 1,←) (s, 0,→)
p1 (p1, 0,←) (p1, 1,←) (s, 1,→)
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Παρακάτω δίνεται το διάγραμμα της μηχανής:

q1q0

1 | 0,→

h

sp0 p1

>|>,→

1 | #,→0 | #,→

0 | 1,→
0 | 0,→ 1 | 1,→

# | #,←# | #,←

1 | 1,←
0 | 0,←

# | 0,→ # | 1,→

# | #,−

1 | 1,←
0 | 0,←

Η λειτουργία της μηχανής βασίζεται στην παρατήρηση ότι για κάθε w ∈ {0, 1}∗
και c ∈ {0, 1} ισχύει (wc)R = c(wR). Η μηχανή αρχικά ολισθαίνει την είσο-

δο κατά μία θέση προς τα δεξιά. Ωστόσο το τελευταίο σύμβολο αντί να το

μετακινήσει μία θέση προς τα δεξιά, το γράφει στο κενό που δημιουργήθηκε

στη αρχή της ταινίας από την ολίσθηση. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της

διαδικασίας, αν η είσοδος ήταν wc στην ταινία περιέχεται η συμβολοσειρά cw.

Συνεπώς το τελευταίο σύμβολο της εισόδου έχει έρθει στην αρχή της ταινίας.

Στη συνέχεια, η μηχανή μετακινεί το δρομέα μία θέση προς τα δεξιά και επα-

ναλαμβάνει την ίδια διαδικασία, ώστε το προτελευταίο σύμβολο της εισόδου να

έρθει στη δεύτερη θέση της ταινίας. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι

να αντιστραφεί ολόκληρη η συμβολοσειρά.
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Η λειτουργία της μηχανής με είσοδο 1100 συνοψίζεται παρακάτω:

(s,>1100)
M→ (s,> 1100)
M→ (q1, > #100)
M→ (q1, > #100)
M→ (q0, > #110)
M→ (q0, > #110#)
M∗→ (p0, > #110)
M→ (s,> 0110)
M∗→ (q0, > 0#11#)
M∗→ (p0, > 0#11)
M∗→ (s,> 0011)
M∗→ (s,> 0011)
M∗→ (s,> 0011#)
M→ (h,> 0011#)

Παράδειγμα 33 Η παρακάτω μηχανή Turing με είσοδο μία συμβολοσειρά

x ∈ {0, 1}∗ επιστρέφει ως έξοδο yes αν η x είναι παλινδρομική, αλλιώς επιστρέ-

φει no:

0 1 # >
s (q0,#,→) (q1,#,→) (yes,#,−) (s,>,→)
q0 (q0, 0,→) (q0, 1,→) (p0,#,←)
q1 (q1, 0,→) (q1, 1,→) (p1,#,←)
p0 (r,#,←) (no,#,−) (yes,#,−)
p1 (no,#,−) (r,#,←) (yes,#,−)
r (r, 0,←) (r, 1,←) (s,#,→)

Παρακάτω δίνεται το διάγραμμα της μηχανής:
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s

q0

q1

p0

p1

yes no r

0 | 0,→
1 | 1,→

>|>,→
0 | #,→

1 | #,→

0 | 0,→
1 | 1,→

# | #,−

# | #,←

# | #,←

0 | #,←

1 | #,←

1 | #,−

0 | #,−

# | #,−

# | #,−

1 | 1,←
0 | 0,←

# | #,→

Η μηχανή αρχικά διαγράφει το πρώτο σύμβολο της εισόδου, το απομνημονεύει

στην κατάσταση της και στη συνέχεια μετακινεί το δρομέα αναζητώντας το

κενό μετά το τέλος της εισόδου. ΄Οταν το βρει, μετακινεί το δρομέα μία θέση

προς τα αριστερά, διαβάζει το τελευταίο σύμβολο της εισόδου, το διαγράφει και

το συγκρίνει με αυτό που έχει απομνημονεύσει στην κατάσταση της.

Αν τα δύο σύμβολα είναι διαφορετικά, η συμβολοσειρά δεν είναι παλινδρομική

και η μηχανή τερματίζει στην κατάσταση no. Αν τα δύο σύμβολα είναι ίδια, η

παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τα υπόλοιπα σύμβολα της εισόδου.

Αν η μηχανή προσπαθώντας να διαβάσει κάποιο σύμβολο της εισόδου διαβάσει

το κενό σύμβολο, συμπεραίνει ότι όλες οι απαραίτητες συγκρίσεις έχουν γίνει

με επιτυχία και άρα η συμβολοσειρά είναι παλινδρομική. Στην περίπτωση αυτή

η μηχανή τερματίζει στην κατάσταση yes.

Παρακάτω δίνονται παραδείγματα λειτουργίας της μηχανής.
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Για είσοδο 0110:

(s,>0110)
M→ (s,> 0110)
M→ (q0, > #110)
M∗→ (q0, > #110#)
M→ (p0, > #110)
M→ (r,> #11)
M∗→ (r,> #11)
M→ (s,> #11)
M→ (q1, > ##1)
M→ (q1, > ##1#)
M→ (p1, > ##1)
M→ (r,> ##)
M→ (s,> ###)
M→ (yes,> ###)

Για είσοδο 101:

(s,>101)
M→ (s,> 101)
M→ (q1, > #01)
M∗→ (q1, > #01#)
M→ (p1, > #01)
M→ (r,> #0)
M→ (r,> #0)
M→ (s,> #0)
M→ (q0, > ###)
M→ (p0, > ##)
M→ (yes,> ##)
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Για είσοδο 11000:

(s,>11000)
M→ (s,> 11000)
M→ (q1, > #1000)
M∗→ (q1, > #1000#)
M→ (p1, > #1000)
M→ (no,> #100#)

Παράδειγμα 34 Η παρακάτω μηχανή Turing με είσοδο μία συμβολοσειρά

x ∈ {0, 1}∗ η οποία αναπαριστά τον αριθμό n στο δυαδικό σύστημα, επιστρέφει

ως έξοδο τη δυαδική αναπαράσταση του αριθμού n+ 1. Η κενή συμβολοσειρά

θεωρούμε ότι αναπαριστά τον αριθμό 0.

0 1 # >
s (s, 0,→) (s, 1,→) (p,#,←) (s,>,→)
p (h, 1,−) (p, 0,←) (r,>,→)
r (t, 1,→) (h, 1,−)
t (t, 0,→) (h, 0,−)

Παρακάτω δίνεται το διάγραμμα της μηχανής:

ps

h

1 | 1,→
0 | 0,→

1 | 0,←

tr

>|>,→

# | #,←

0 | 1,−

>|>,→

# | 1,−

0 | 1,→

0 | 0,→

# | 0,−
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Η μηχανή αρχικά μετακινεί το δρομέα στο τέλος της εισόδου. Στη συνέχεια

κινεί το δρομέα προς τα αριστερά, μετατρέοντας όλα τα 1 σε 0, μέχρι να βρει

ένα 0 το οποίο μετατρέπει σε 1 και τερματίζει. Ενδέχεται ωστόσο στην πα-

ραπάνω διαδικασία η μηχανή να συναντήσει το σύμβολο > χωρίς να έχει βρεί

κάποιο σύμβολο 0. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που η αναπαπαράσταση

του αριθμού n αποτελείται μόνο από σύμβολα 1, κάτι που σημαίνει ότι η αναπα-

ράσταση του n + 1 έχει μήκος μεγαλύτερο κατά ένα σε σχέση με αυτή του n.
Σε αυτή την περίπτωση γράφεται το σύμβολο 1 στην πρώτη θέση της ταινίας

και ολισθαίνουν το υπόλοιπα σύμβολα (αν υπάρχουν) κατά μία θέση προς τα

δεξιά. Σημειώνεται ότι τα σύμβολα αυτά θα είναι 0, καθώς προέκυψαν από την

αντιστροφή των συμβόλων 1 της εισόδου.

Παρακάτω δίνονται παραδείγματα λειτουργίας της μηχανής.

Για είσοδο 10011 (δυαδική αναπαράσταση του αριθμού 19):

(s,>10011)
M∗→ (s,> 10011#)
M→ (p,> 10011)
M→ (p,> 10010)
M→ (p,> 10000)
M→ (h,> 10100)

Για είσοδο 111 (δυαδική αναπαράσταση του αριθμού 7):

(s,>111)
M∗→ (s,> 111#)
M→ (p,> 111)
M→ (p,> 110)
M→ (p,> 100)
M→ (p,>000)
M→ (r,> 000)
M→ (t, > 100)
M∗→ (t, > 100#)
M→ (h,> 1000)
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Παράδειγμα 35 Η παρακάτω μηχανή Turing με είσοδο μία συμβολοσειρά

x ∈ {0, 1}∗ η οποία αναπαριστά τον αριθμό n στο δυαδικό σύστημα, επιστρέφει

ως έξοδο τη συμβολοσειρά 1n (δηλαδή τη μοναδιαία αναπαράσταση του αριθμού

n). ΄Οπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, η κενή συμβολοσειρά θεωρούμε

ότι αναπαριστά τον αριθμό 0.

0 1 # >
s (s, 0,→) (s, 1,→) (p,#,←) (s,>,→)
p (p, 1,←) (r, 0,→) (q,>,→)
q (q,#,→) (h,#,−)
r (r, 0,→) (r, 1,→) (t,#,→)
t (t, 1,→) (u, 1,←)
u (u, 1,←) (p,#,←)

Παρακάτω δίνεται το διάγραμμα της μηχανής:

ps

u

1 | 1,→
0 | 0,→

0 | 1,←

tr

>|>,→

# | #,← 1 | 0,→ # | #,→

1 | 1,→

# | 1,←

qh

1 | 1,→
0 | 0,→

1 | 1,←

# | #,←

>|>,→

1 | #,→

# | #,−

Η μηχανή μειώνει τον αριθμό που αναπαριστά η είσοδος κατά ένα και στη

συνέχεια γράφει μετά το τέλος της εισόδου το σύμβολο 1, αφήνοντας ένα δια-

χωριστικό κενό. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να μηδενιστεί

ο αριθμός στην είσοδο. Σε κάθε επανάληψη το σύμβολο 1 γράφεται ακριβώς

μετά από τα σύμβολα 1 που είχαν γραφτεί στις προηγούμενες επαναλήψεις. ΄Ο-

ταν η μηχανή διαπιστώσει ότι η είσοδος έχει μηδενιστεί (δηλαδή στον δυαδικό

αριθμό που έχει προκύψει από την είσοδο ύστερα από τις μειώσεις κατά ένα

δεν υπάρχουν σύμβολα 1), τότε σβήνει το τμήμα της ταινίας που περιείχε την

είσοδο και τερματίζει.
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Η λειτουργία της μηχανής με είσοδο 100 συνοψίζεται παρακάτω:

(s,>100)
M∗→ (s,> 100#)
M→ (p,> 100)
M→ (p,> 101)
M→ (p,> 111)
M→ (r,> 011)
M∗→ (r,> 011#)
M→ (t, > 011##)
M→ (u,> 011#1)
M→ (p,> 011#1)
M→ (r,> 010#1)
M∗→ (t, > 010#1#)
M∗→ (p,> 010#11)
M∗→ (r,> 001#11)
M∗→ (t, > 001#11#)
M∗→ (p,> 001#111)
M→ (r,> 000#111)
M∗→ (t, > 000#111#)
M∗→ (p,> 000#1111)
M→ (p,>111#1111)
M∗→ (q,> 111#1111)
M∗→ (q,> ####1111)
M∗→ (h,> ####1111)

Παράδειγμα 36 Η παρακάτω μηχανή Turing με είσοδο δύο αριθμούς x, y
σε μοναδιαία αναπαράσταση, επιστρέφει ως έξοδο τη μοναδιαία αναπαράσταση

του γινομένου τους x · y. Συγκεκριμένα, αν η μηχανή ξεκινήσει τη λειτουργία

της με τη συμβολοσειρά 1x#1y γραμμένη στην ταινία ακριβώς μετά από το

σύμβολο >, τερματίζει στην κατάσταση h έχοντας στην ταινία γραμμένη τη

συμβολοσειρά 1x·y.
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1 # >
s (p,>,→)
p (p1,#,→) (p3,#,→)
p1 (p1, 1,→) (q,#,→)
q (q1,#,→) (q3,#,←)
q1 (q1, 1,→) (r,#,→)
r (r, 1,→) (r1, 1,←)
r1 (r1, 1,←) (q2,#,←)
q2 (q2, 1,←) (q, 1,→)
q3 (q3, 1,←) (p2,#,←)
p2 (p2, 1,←) (p,#,→)
p3 (p3,#,→) (h,#,−)

Παρακάτω δίνεται το διάγραμμα της μηχανής:

>|>,→
s p p1 q q1 r

p3 p2 q3 q2 r1h

1 | #,→

# | #,→

# | #,→

1 | 1,→

1 | #,→

# | #,←

1 | 1,→

# | #,→

1 | 1,→

# | 1,←

1 | 1,←

# | #,←

1 | 1,←

# | 1,→

# | #,←

1 | 1,←1 | 1,←

# | #,→

1 | #,→

# | #,−

Η μηχανή για κάθε σύμβολο 1 του x δημιουργεί ένα αντίγραφο του y μετά το

τέλος της εισόδου. Το συγκεκριμένο σύμβολο 1 του x διαγράφεται. Η αντι-

γραφή του y γίνεται αντιγράφοντας ένα προς ένα τα σύμβολα 1 που περιέχει.

Για την αντιγραφή ενός συμβόλου 1 του y, το σύμβολο αυτό σημαδεύται ώστε

η μηχανή να θυμάται το τμήμα του y που έχει ήδη αντιγράψει. Το σημάδεμα

γίνεται μετατρέποντας προσωρινά το 1 σε #. ΄Οταν ολοκληρωθεί ο πολλαπλα-

σιασμός το y διαγράφεται από την ταινία.

Στην κατάσταση p η μηχανή εξετάζει αν στο x υπάρχει ένα σύμβολο 1 για το

οποίο δεν έχει γίνει αντίγραφο του y. Αν διαβάσει 1, το διαγράφει και περνάει

στην κατάσταση p1. Αν διαβάσει κενό (το οποίο είναι το διαχωριστικό μεταξύ
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του x και του y), τότε συμπεραίνει ότι ο πολλαπλασιασμός έχει ολοκληρωθεί

και περνάει στην κατάσταση p3, ώστε να διαγράψει το y.

Στην κατάσταση p1 η μηχανή κινεί το δρομέα προς τα δεξιά προσπερνώντας

τα σύμβολα του x, ώστε να έρθει στην αρχή του y και να ξεκινήσει την αντι-

γραφή του. ΄Οταν συναντήσει # (το οποίο είναι το διαχωριστικό μεταξύ του x
και του y) περνάει στην κατάσταση q.

Στην κατάσταση q η μηχανή εξετάζει αν στο y υπάρχει ένα σύμβολο 1 το οποίο

δεν έχει αντιγραφεί στην έξοδο. Αν διαβάσει 1, το μετατρέπει σε # ώστε να

θυμάται τη θέση του και περνάει στην κατάσταση q1. Αν διαβάσει κενό (το

οποίο είναι το διαχωριστικό μεταξύ του y και της εξόδου), τότε συμπεραίνει ότι

η αντιγραφή του y έχει ολοκληρωθεί και περνάει στην κατάσταση q3, ώστε να

επιστρέψει στα σύμβολα του x.

Στην κατάσταση q1 η μηχανή κινεί το δρομέα προς τα δεξιά προσπερνώντας

τα σύμβολα του y, ώστε να έρθει στο τμήμα της ταινίας όπου γράφεται η έ-

ξοδος και να αντιγράψει σε αυτή το σύμβολο 1 που έχει σημαδέψει. ΄Οταν

συναντήσει # (το οποίο είναι το διαχωριστικό μεταξύ του y και της εξόδου)

περνάει στην κατάσταση r.

Στην κατάσταση r η μηχανή κινεί το δρομέα προς τα δεξιά προσπερνώντας τα

σύμβολα 1 που έχουν ήδη γραφτεί στην έξοδο. ΄Οταν συναντήσει # γράφει το

σύμβολο 1 και περνάει στην κατάσταση r1, ώστε να επιστρέψει στα σύμβολα

του y.

Στην κατάσταση r1 η μηχανή κινεί το δρομέα προς τα αριστερά προσπερνώ-

ντας τα σύμβολα της εξόδου. ΄Οταν συναντήσει # (το οποίο διαχωρίζει το y
από την έξοδο) περνάει στην κατάσταση q2.

Στην κατάσταση q2 η μηχανή κινεί το δρομέα προς τα αριστερά προσπερνώντας

τα σύμβολα του y, μέχρι να συναντήσει το σύμβολο # το οποίο βρίσκεται στη

θέση του σημαδεμένου 1 του y. ΄Οταν το βρει, επαναφέρει το 1 στη θέση του

και κινείται προς τα δεξιά περνώντας στην κατάσταση q ώστε να συνεχιστεί η

αντιγραφή του y.

Στην κατάσταση q3 η μηχανή κινεί το δρομέα προς τα αριστερά προσπερνώ-

ντας τα σύμβολα της y. ΄Οταν συναντήσει # (το οποίο διαχωρίζει το x από το
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y) περνάει στην κατάσταση p2.

Στην κατάσταση p2 η μηχανή κινεί το δρομέα προς τα αριστερά προσπερνώντας

τα σύμβολα του x, μέχρι να συναντήσει το σύμβολο # το οποίο βρίσκεται στη

θέση του συμβόλου 1 του x για το οποίο κατασκευάστηκε το προηγούμενο

αντίγραφο του y. ΄Οταν το βρεί, κινείται προς τα δεξιά περνώντας στην κατά-

σταση p ώστε να κατασκευάσει τα επόμενα αντίγραφα του y.

Στην κατάσταση q3 η μηχανή κινεί το δρομέα προς τα δεξιά διαγράφοντας τα

σύμβολα της y. ΄Οταν συναντήσει # (το οποίο διαχωρίζει το y από την έξοδο)

τερματίζει.

Ορισμός 11 ΄Εστω M = (K,Σ, δ, S) μία μηχανή Turing. Συμβολίζου-

με με IM(x1, x2, . . . , xm) την αρχική διαμόρφωση της μηχανής M με είσοδο

x1, x2, . . . , xm, η οποία είναι η (S,w, 0), όπου w είναι η συμβολοσειρά που προ-
κύπτει από την x1# . . .#xm αν διαγραφούν τα σύμβολα # που ενδεχεται να
υπάρχουν στο τέλος της

1
.

Ορισμός 12 ΄Εστω M = (K,Σ, δ, S) μία μηχανή Turing. Συμβολίζουμε

με M(x1, x2, . . . , xm) την έξοδο της μηχανής M με είσοδο x1, x2, . . . , xm, η
οποία ορίζεται με τον παρακάτω τρόπο:

• Αν IM(x1, x2, . . . , xm)
M∗→ (yes, w, n), για κάποια w, n, τότεM(x1, x2, . . . , xm) =

yes.

• Αν IM(x1, x2, . . . , xm)
M∗→ (no, w, n), για κάποια w, n, τότεM(x1, x2, . . . , xm) =

no.

• Αν IM(x1, x2, . . . , xm)
M∗→ (h,w, n), για κάποια w, n, τότεM(x1, x2, . . . , xm) =

y, όπου y η συμβολοσειρά που προκύπτει από τη w, αν διαγραφούν όλα τα
σύμβολα #.

• Αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω τότε M(x1, x2, . . . , xm) = ⊥.

Στην τελευταία περίπτωση του παραπάνω ορισμού ισχύει ότι IM(x1, x2, . . . , xm)
M∗→

(p, w, n) συνεπάγεται p /∈ {h, yes, no}. Αυτό σημαίνει ότι η μηχανή δεν φτάνει

ποτέ σε τελική κατάσταση και άρα η έξοδός της είναι απροσδιόριστη.

1
Η σύμβολοσειρά x1# . . .#xm τελειώνει με το σύμβολο # αν xm = ε, με δύο σύμβολα #

αν επιπλέον xm−1 = ε κλπ. Για να ικανοποιούνται οι περιορισμοί στον ορισμό της διαμόρφω-
σης, είναι απαραίτητο να διαγραφούν αυτά τα σύμβολα από τη συμβολοσειρά που περιγράφει

το περιεχόμενο της ταινίας.
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2.2 Μηχανές Turing με πολλές ταινίες

Μπορούμε να γενικεύσουμε την μηχανή Turing έτσι ώστε να έχει περισσότερες

από μία ταινίες, καθεμία από τις οποίες έχει το δικό της δρομέα ο οποίος μπορεί

να κινείται ανεξάρτητα από τους άλλους.

Ορισμός 13 Μηχανή Turing με k ταινίες, για k ≥ 1, ονομάζεται μία τε-
τράδα M = (K,Σ, δ, S), όπου:

• K είναι ένα πεπερασμένο, μη κενό σύνολο καταστάσεων, το οποίο δεν
περιέχει τις τελικές καταστάσεις h, yes και no.

• Σ είναι ένα πεπερασμένο αλφάβητο (μη κενό σύνολο συμβόλων) το οποίο
δεν περιέχει τα ειδικά σύμβολα > και #.

• S ∈ K είναι η αρχική κατάσταση

• δ είναι η συνάρτηση μετάβασης από το K × (Σ ∪ {>,#})k στο
(K∪{h, yes, no})×((Σ∪{>,#})×{→,←,−})k τέτοια ώστε αν δ(p, a1, a2, . . . , ak) =
(q, (b1, D1), (b2, D2), . . . , (bk, Dk)) να ικανοποιούνται οι παρακάτω περιορι-
σμοί:

– ai => ανν bi =>.

– αν ai =>, τότε Di 6=←.

Ατυπη περιγραφή της λειτουργίας της μηχανής Turing M = (K,Σ, δ, S) με k
ταινίες για είσοδο (x1, x2, . . . , xm) ∈ (Σ∗)m:

• Η μηχανή διαθέτει k ταινίες οι οποίες μπορούν να επεκταθούν απεριόριστα

προς τα δεξιά. Κάθε ταινία έχει έναν ξεχωριστό δρομέα.

• Σε κάθε χρονική στιγμή η μηχανή βρίσκεται σε μία κατάσταση, σε κάθε

ταινία περιέχεται μία συμβολοσειρά και κάθε δρομέας της βρίσκεται σε μία

θέση της αντίστοιχης ταινίας.

• Κάθε δρομέας μπορεί σε κάθε βήμα να διαβάσει και να γράψει ένα σύμβολο

στην θέση της αντίστοιχης ταινίας στην οποία βρίσκεται, και να μετακι-

νηθεί σε μία γειτονική θέση της ταινίας ή να μείνει ακίνητος, ανεξάρτητα

από το τι θα κάνουν οι υπόλοιποι δρομείς.

Την αρχική χρονική στιγμή:
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• Η μηχανή βρίσκεται στην κατάσταση S και η είσοδος περιέχεται στην

πρώτη ταινία.

• Οι υπόλοιπες ταινίες είναι κενές (περιέχουν μόνο το αρχικό σύμβολο >).

• Κάθε δρομεας βρίσκεται στην αρχή της αντίστοιχης ταινίας (στο σύμβολο

>).

Η μηχανή εκτελεί διαδοχικά βήματα, αλλάζοντας την κατάστασή της, το πε-

ριεχόμενο κάθε ταινίας στη θέση του αντίστοιχου δρομέα και τη θέση κάθε

δρομέα. Αν η μηχανή βρίσκεται στην κατάσταση p, οι δρομείς διαβάζουν αντί-

στοιχα τα σύμβολα a1, a2, . . . , ak και

δ(p, a1, a2, . . . , ak) = (q, (b1, D1), (b2, D2), . . . , (bk, Dk)) τότε:

• Η επόμενη κατάσταση της μηχανής είναι η q.

• Για κάθε i, 1 ≤ i ≤ k, το σύμβολο bi γράφεται αντί του ai στη θέση του

δρομέα της i-οστής ταινίας.

• Για κάθε i, 1 ≤ i ≤ k, ο δρομέας της i-οστής ταινίας κινείται προς τα

αριστερά αν Di =←, προς τα δεξιά αν Di =→ ή παραμένει ακίνητος αν

Di = −.

• Αν κάποιος δρομέας φτάσει στο αριστερό άκρο της αντίστοιχης ταινίας

τότε διαβάζει το>. Ο περιορισμός στη συνάρτηση μετάβασης εξασφαλίζει

ότι το σύμβολο > δεν μπορεί να διαγραφεί και ότι ο δρομέας δεν μπορεί

να κινηθεί αριστερά από αυτό.

• Αν κάποιος δρομέας ξεπεράσει το δεξί άκρο της συμβολοσειράς που είναι

γραμμένη στην αντίστοιχη ταινία, τότε διαβάζει το χαρακτήρα #.

• Η μηχανή τερματίζει όταν φτάσει σε μία από τις ειδικές καταστάσεις

h, yes, no και ενδέχεται να μην τερματίσει ποτέ.

• Η έξοδος ορίζεται όπως και στην περίπτωση της μηχανής με μία ταινία, με

τη διαφορά ότι αν η μηχανή τερματίσει στην κατάσταση h, τότε η έξοδος

λαμβάνεται από την k-οστή ταινία.

Παράδειγμα 37 Θα σχεδιάσουμε μία μηχανή Turing M = (K,Σ, δ, S) με

2 ταινίες, η οποία με είσοδο μία συμβολοσειρά x ∈ {0, 1}∗ επιστρέφει ως έξοδο

yes αν η x είναι παλινδρομική, αλλιώς επιστρέφει no.
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Το αλφάβητο της μηχανής είναι Σ = {0, 1}, το σύνολο καταστάσεων είναι

{s, q, p}, αρχική κατάσταση είναι η S = s και η συνάρτηση μετάβασης φαίνεται

στον παρακάτω πίνακα:

P ∈ K σ1 ∈ Σ σ2 ∈ Σ δ(P, σ1, σ2)
s > > (s, (>,→), (>,→))
s 0 # (s, (0,→), (0,→))
s 1 # (s, (1,→), (1,→))
s # # (q, (#,←), (#,−))
q 0 # (q, (0,←), (#,−))
q 1 # (q, (1,←), (#,−))
q > # (p, (>,→), (#,←))
p 0 0 (p, (0,→), (0,←))
p 1 1 (p, (1,→), (1,←))
p 0 1 (no, (0,−), (1,−))
p 1 0 (no, 1,−, 0,−)
p # > (yes, (#,−), (>,−))

Η μηχανή αρχικά δημιουργεί ένα αντίγραφο της εισόδου στη δεύτερη ταινία. Στη

συνέχεια επαναφέρει το δρομέα της πρώτης ταινίας στην αρχή της, κρατώντας

το δρομέα της δεύτερης ταινίας ακίνητο στο κενό μετά το τέλος του αντιγράφου.

΄Οταν ο δρομέας της πρώτης ταινίας συναντήσει το αρχικό σύμβολο, τότε αρχί-

ζει να μετακινείται προς τα δεξιά και ταυτόχρονα ο δρομέας της δεύτερης ταινίας

προς τα αριστερά. Κατ΄ αυτό τον τρόπο σε κάθε βήμα οι δύο δρομείς διαβάζουν

σύμβολα που βρίσκονται σε συμμετρικές θέσεις της εισόδου.

Αν σε κάποιο βήμα δύο δρομείς διαβάσουν διαφορετικά σύμβολα, η είσοδος δεν

είναι παλινδρομική και η μηχανή τερματίζει στην κατάσταση no. ΄Οταν ο δρομέας

της πρώτης ταινίας διαβάσει το κενό σύμβολο μετά το τέλος της εισόδου, τότε

η ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και η μηχανή τερματίζει στην κατάσταση yes.
Σημειώνεται ότι την ίδια στιγμή ο δρομέας της δεύτερης ταινίας θα διαβάζει το

σύμβολο >.

Παράδειγμα 38 Η παρακάτω μηχανή Turing με 3 ταινίες, με είσοδο δύο

αριθμούς x, y σε μοναδιαία αναπαράσταση, επιστρέφει ως έξοδο τη μοναδιαία

αναπαράσταση του γινομένου τους x · y. Το αλφάβητο της μηχανής είναι Σ =
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{1}, το σύνολο καταστάσεων είναι {s, p, q}, αρχική κατάσταση είναι η S = s
και η συνάρτηση μετάβασης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

P ∈ K σ1 ∈ Σ σ2 ∈ Σ σ3 ∈ Σ δ(P, σ1, σ2, σ3)
s > > > (s, (>,→), (>,→), (>,→))
s 1 # # (s, (1,→), (1,→), (#,−))
s # # # (p, (#,→), (#,←), (#,−))
p 1 1 # (p, (1,→), (1,−), (1,→))
p # 1 # (q, (#,←), (1,←), (#,−))
p 1 > # (h, (1,−), (>,−), (#,−))
p # > # (h, (#,−), (>,−), (#,−))
q 1 1 # (q, (1,←), (1,−), (1,→))
q # 1 # (p, (#,→), (1,←), (#,−))
q 1 > # (h, (1,−), (>,−), (#,−))
q # > # (h, (#,−), (>,−), (#,−))

Η μηχανή αρχικά δημιουργεί ένα αντίγραφο του x στη δεύτερη ταινία. Στη

συνέχεια για κάθε σύμβολο 1 στη δεύτερη ταινία, αντιγράφει το y στην τρίτη

ταινία.

Για την αντιγραφή του y ο δρομέας της πρώτης ταινίας μετακινείται εναλλάξ

από αριστερά προς τα δεξιά (κατάσταση p) και από δεξιά προς τα αριστερά (κα-

τάσταση q) πάνω από τα σύμβολα του y, αντιγράφοντάς τα στην τρίτη ταινία.

΄Οταν ολοκληρωθεί ένα αντίγραφο του y (αυτό συμβαίνει όταν ο δρομέας της

πρώτης ταινίας διαβάσει το σύμβολο #), τότε η μηχανή αλλάζει κατάσταση (ώ-

στε ο δρομέας της πρώτης ταινίας να αλλάξει κατεύθυνση) και ο δρομέας της

δεύτερης ταινίας μετακινείται μία θέση προς τα αριστερά.

΄Οταν ο δρομέας της δεύτερης ταινία διαβάσει το αρχικό σύμβολο >, τα x α-

ντίγραφα του y έχουν κατασκευαστεί στην τρίτη ταινία, η οποία περιέχει το

ζητόύμενο αποτέλεσμα.

Παράδειγμα 39 Η παρακάτω μηχανή Turing με 2 ταινίες, με είσοδο δύο

συμβολοσειρές x1, x2 ∈ {a, b}∗ επιστρέφει ως έξοδο yes αν η x1 περιέχεται στη

x2 (δηλαδή αν υπάρχουν συμβολοσειρές u, v ∈ {a, b}∗ τέτοιες ώστε x2 = ux1v),
αλλιώς επιστρέφει no. Το αλφάβητο της μηχανής είναι Σ = {a, b}, το σύνολο

καταστάσεων είναι {s, p, q, r}, αρχική κατάσταση είναι η S = s και η συνάρτηση

μετάβασης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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P ∈ K σ1 ∈ Σ σ2 ∈ Σ δ(P, σ1, σ2)
s > > (s, (>,→), (>,→))
s a # (s, (a,→), (a,→))
s b # (s, (b,→), (b,→))
s # # (s, (#,−), (#,←))
s # a (s, (#,−), (a,←))
s # b (s, (#,−), (b,←))
s # > (p, (#,→), (>,→))
p a a (p, (a,→), (a,→))
p b b (p, (b,→), (b,→))
p a b (q, (a,←), (b,←))
p b a (q, (b,←), (a,←))
p a # (yes, (a,−), (#,−))
p b # (yes, (b,−), (#,−))
p # # (yes, (#,−), (#,−))
p # a (no, (#,−), (a,−))
p # b (no, (#,−), (b,−))
q a a (q, (a,←), (a,←))
q b b (q, (b,←), (b,←))
q a > (r, (a,→), (>,−))
q b > (r, (b,→), (>,−))
q # > (r, (#,→), (>,−))
r a > (p, (a,→), (>,→))
r b > (p, (b,→), (>,→))

Η μηχανή αρχικά αντιγράφει το x1 στη δεύτερη ταινία και στη συνέχεια επα-

ναφέρει το δρομέα της δεύτερης ταινίας στην αρχή της. Κατά τη διάρκεια όλης

αυτής της διαδικασίας η μηχανή βρίσκεται στην κατάσταση s και ξεχωρίζει τη

φάση της αντιγραφής από αυτή της επαναφοράς από τα σύμβολα που διαβάζει

στις δύο ταινίες.

Στη συνέχεια εξετάζει αν το x1 περιέχεται στο x2, συγκρίνοντας για κάθε i
το τμήμα της x2 που αρχίζει στο i-οστό της σύμβολο με το περιεχόμενο της

δεύτερης ταινίας.

Η σύγκριση ξεκινάει με το δρομέα της πρώτης ταινίας να διαβάζει το i-οστό
σύμβολο της x2 και το δρομέα της δεύτερης ταινίας να διαβάζει το πρώτο σύμ-

βολο του αντίγραφου της x1.
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Η σύγκριση γίνεται (στην κατάσταση p) μετακινώντας τους δρομείς των δύ-

ο ταινιών προς τα δεξιά, ενώσο διαβάζουν το ίδιο σύμβολο του Σ (a ή b).

Αν ο δρομέας της δεύτερης ταινίας διαβάσει το κενό σύμβολο #, τότε η σύ-

γκριση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και η μηχανή τερματίζει στην κατάσταση

yes.

Αν ο δρομέας της πρώτης ταινίας διαβάσει το κενό σύμβολο #, τότε το ε-

πίθεμα της x2 που αρχίζει στο i-οστό της σύμβολο έχει μικρότερο μήκος από

το x1. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή τερματίζει στην κατάσταση no (η σύ-

γκριση έχει αποτύχει για όλες τις θέσεις μέσα στη x2 στις οποίες θα μπορούσε

να αρχίζει μία εμφάνιση της x1).

Αν οι δρομείς διαβάσουν διαφορετικά σύβολα από το Σ, τότε η σύγκριση έχει

αποτύχει, και η μηχανή πρέπει να συνεχίσει συγκρίνοντας της x1 με το τμήμα

της x2 που ξεκινάει στο (i + 1)-οστό σύμβολό της. Για το σκοπό αυτό, οι

δύο δρομείς μετακινούνται προς τα αριστερά (κατάσταση q), μέχρι ο δρομέας

της δεύτερης ταινίας να διαβάσει το αρχικό σύμβολο >. ΄Οταν συμβεί αυτό,

ο δρομέας της πρώτης ταινίας βρίσκεται αριστερά από το i-οστό σύμβολό της

x2 και μετακινείται δύο φορές προς τα δεξιά, ώστε να διαβάσει (i + 1)-οστό
σύμβολό της.

Η έννοια της διαμόρφωσης επεκτείνεται άμεσα και για μηχανές με k-ταινίες.

Ορισμός 14 Διαμόρφωση μιας μηχανής Turing M = (K,Σ, δ, S) με k-
ταινίες είναι μία πλειάδα (p, (w1, n1), . . . , (wk, nk)) όπου:

• p ∈ (K ∪ {h, yes, no})

• wi ∈ (Σ ∪ {#})∗

• ni ∈ N

τέτοια ώστε για κάθε i, 0 ≤ ni ≤ |wi| και αν ni < |wi| τότε wi[|wi|] 6= #.

Διασθητικά, το wi είναι το περιεχόμενο της i-οστής ταινίας και ni η θέση του

i-οστού δρομέα.

Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να επεκτείνουμε τον ορισμό C
M→ C ′, C

Mn

→
C ′, C

M∗→ C ′ για μηχανές με πολλές ταινίες. Η αρχική διαμόρφωση και η
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έξοδοςM(x1, x2, . . . , xk) για μηχανές με k ≥ 2 ταινίες ορίζεται με τον παρακάτω

τρόπο:

Ορισμός 15 ΄Εστω M = (K,Σ, δ, S) μία μηχανή Turing με k ≥ 2 ταινίες.
Συμβολίζουμε με IM(x1, x2, . . . , xm) την αρχική διαμόρφωση της μηχανής M
με είσοδο x1, x2, . . . , xm, η οποία είναι η (S, (w, 0), (ε, 0), . . . (ε, 0)), όπου w είναι
η συμβολοσειρά που προκύπτει από την x1# . . .#xm αν διαγραφούν τα σύμβολα
# που ενδέχεται να υπάρχουν στο τέλος της.

Ορισμός 16 ΄Εστω M = (K,Σ, δ, S) μία μηχανή Turing με k ≥ 2 ταινί-
ες. Συμβολίζουμε με M(x1, x2, . . . , xm) την έξοδο της μηχανής M με είσοδο
x1, x2, . . . , xm, η οποία ορίζεται με τον παρακάτω τρόπο:

• Αν IM(x1, x2, . . . , xm)
M∗→ (Q, (w1, n1), (w2, n2), . . . (wk, nk)), για κάποιο

Q ∈ {yes, no} και κάποια wi, ni, τότε M(x1, x2, . . . , xm) = Q.

• Αλλιώς, αν IM(x1, x2, . . . , xm)
M∗→ (h, (w1, n1), (w2, n2), . . . (wk, nk)), για

κάποια wi, ni, τότε M(x1, x2, . . . , xm) = y, όπου y η συμβολοσειρά που
προκύπτει από τη wk, αν διαγραφούν όλα τα σύμβολα #.

• Αλλιώς, M(x1, x2, . . . , xm) = ⊥.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλες μηχανές Turing για να υπολο-

γίσουμε συναρτήσεις ή για να αποφασίσουμε αν μία συμβολοσειρά ανήκει σε

κάποια γλώσσα.

Ορισμός 17 Εστω μία μηχανή Turing M με k-ταινίες η οποία έχει αλφάβη-
το Σ και μία συνάρτηση f από το (Σ∗)m στο Σ∗. Λέμε ότι ηM υπολογίζει την f
αν για κάθε x1, x2, . . . , xm ∈ Σ∗ ισχύει M(x1, x2, . . . , xm) = f(x1, x2, . . . , xm).

Ορισμός 18 ΄Εστω f μία συνάρτηση από το (Σ∗)m στο Σ∗. Λέμε ότι η f
είναι Turing -υπολογίσιμη αν υπάρχει μηχανή Turing M με k-ταινίες που να
υπολογίζει την f .

Ορισμός 19 Εστω μία μηχανή Turing M με k-ταινίες η οποία έχει αλφά-
βητο Σ και μία γλώσσα L ⊆ Σ∗. Λέμε ότι η M αποφασίζει την L αν για κάθε
x ∈ Σ∗ αν x ∈ L τότε M(x) = yes και αν x /∈ L τότε M(x) = no.

Ορισμός 20 ΄Εστω γλώσσα L ⊆ Σ∗. Λέμε ότι η L είναι Turing -αποφασίσιμη
αν υπάρχει μηχανή Turing M με k-ταινίες οποία έχει που να αποφασίζει την
L.
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2.3 Χρόνος εκτέλεσης μίας μηχανής Turing

Ο κυριότερος υπολογιστικός πόρος που εξετάζεται στη θεωρία πολυπλοκότητας

είναι ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος.

Ο χρόνος εκτέλεσης μίας μηχανής Turing καθορίζεται από το πλήθος των

βημάτων που εκτελεί μέχρι να φτάσει σε τελική κατάσταση.

Ορισμός 21 ΄Εστω M = (K,Σ, δ, S) μηχανή Turing με k ταινίες και
x1, x2, . . . , xm ∈ Σ∗. Συμβολίζουμε με tM(x1, x2, . . . , xm) τον χρόνο εκτέ-
λεσης της μηχανής M για την είσοδο x1, x2, . . . , xm, ο οποίος ορίζεται με τον
παρακάτω τρόπο:

• Αν υπάρχει t ∈ N τέτοιο ώστε

IM(x1, x2, . . . , xm)
Mt

→ (Q, (w1, n1), (w2, n2), . . . (wk, nk))

για κάποιο Q ∈ {h, yes, no}, τότε tM(x1, x2, . . . , xm) = t.

• Αλλιώς tM(x1, x2, . . . , xm) =∞.

Για να εκφράσουμε τον χρόνο επίλυσης ενός προβλήματος ως συνάρτηση του

μεγέθους n του στιγμιοτύπου, εξετάζουμε τους χρόνους εκτέλεσης για όλα τα

στιγμιότυπα που έχουν μέγεθος n και κρατάμε τον χειρότερο.

Ορισμός 22 ΄Εστω M = (K,Σ, δ, S) μηχανή Turing με k ταινίες. Συμβο-
λίζουμε με TM(n1, n2, . . . , nm) τον χρόνο εκτέλεσης της μηχανήςM για εισόδο
αποτελούμενη από m συμβολοσειρές μεγέθους n1, n2, . . . , nm, ο οποίος ορίζεται
με τον παρακάτω τρόπο:

TM(n1, n2, . . . , nm) = max{tM(x1, x2, . . . , xm) | x1, x2, . . . , xm ∈ Σ∗,

|x1| = n1, |x2| = n2, . . . , |xm| = nm}

Λέμε ότι ηM λειτουργεί σε χρόνο f(n1, n2, . . . , nm), αν για κάθε n1, n2, . . . , nm ∈
N ισχύει TM(n1, n2, . . . , nm) ≤ f(n1, n2, . . . , nm).

Παράδειγμα 40 Για τη μηχανή Turing M του παραδείγματος 33, ισχύει

TM(n) = (n+1)·(n+2)
2

+ 1.

Πράγματι έστω x μία συμβολοσειρά μήκους n.
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Αν η x είναι παλινδρομική, τοτε η M με είσοδο τη x εκτελεί

• αρχικά n+ 1 κινήσεις προς τα δεξιά (όταν διαβάσει το αρχικό σύμβολο >
και τα n σύμβολα της εισόδου),

• στη συνέχεια n κινήσεις προς τα αριστερά (διαβάζοντας το κενό μετά από

το τέλος της εισόδου και τα σύμβολα της εισόδου σε αντίστροφη σειρά

μέχρι το κενό που έχει αντικαταστήσει το πρώτο σύμβολό της),

• μετά n−1 κινήσεις προς τα δεξιά, n−2 κινήσεις προς τα αριστερά, κ.ο.κ,

• και τελικά εκτελεί μία κίνηση προς κάποια κατεύθυνση (δεξιά αν το n
είναι άρτιο και αριστερά αν είναι περιττό) και μία τελική κίνηση (χωρίς

μετακίνηση του δρομέα) που οδηγεί στην κατάσταση yes.

Αν η x δεν είναι παλινδρομική τότε η μηχανή θα την απορρίψει σε λιγότερα

βήματα.

Παράδειγμα 41 Για τη μηχανή Turing M του παραδείγματος 37, ισχύει

TM(n) = 3n+ 4.

Η μηχανή με είσοδο μία συμβολοσειρά x μήκους n, χρειάζεται n + 1 βήμα-

τα για την αντιγραφή και n + 1 βήματα για την επαναφορά του δρομέα. Η

σύγκριση του περιεχομένου των δύο ταινιών απαιτεί n+ 1 βήματα αν η συμβο-

λοσειρά είναι παλινδρομική και το πολύ n/2 βήματα αν η συμβολοσειρά δεν είναι

παλινδρομική. Τέλος απαιτείται ένα επιπλέον βήμα για μετάβαση στην τελική

κατάσταση.

Στη συνέχεια θα δείξουμε πώς μπορούμε να προσομοιώσουμε τη λειτουργία

μίας μηχανής Turing με k ταινίες, χρησιμοποιώντας μία μηχανή με μία ταινία, με

πολυωνυμική απώλεια χρόνου. Θα περιοριστούμε στην περίπτωση που η είσοδος

αποτελείται από μία μόνο συμβολοσειρά x, ωστόσο το παρακάτω αποτελέσματα

μπορούν να γενικευτούν για οποιοδήποτε πλήθος συμβολοσειρών στην είσοδο.

Θεώρημα 7 ΄ΕστωM = (K,Σ, δ, S) μία μηχανή Turing με k-ταινίες. Μπο-
ρούμε να κατασκευάσουμε μία μηχανή Turing M ′ = (K ′,Σ′, δ′, S ′) με μία
ταινία όπου Σ′ ⊃ Σ, τέτοια ώστε για κάθε x ∈ Σ∗, M ′(x) = M(x) και για κάθε
x ∈ (Σ′)∗−Σ∗, M ′(x) = no. Επιπλέον για κάθε x ∈ Σ∗, αν η M τερματίζει με
είσοδο x, τότε tM ′(x) ≤ 2 · tM(x)2 + (3k + 2) · tM(x) + 2|x|+ 4.
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Απόδειξη: Η M ′
προσομοιώνει τη λειτουργία της M . Κάθε βήμα της M

προσομοιώνεται από πολλά βήματα της M ′
.

Η M ′
έχει ένα διευρυμένο αλφάβητο Σ′ που της επιτρέπει να αναπαραστήσει τα

περιεχόμενα των ταινιών της M το `ένα πάνω στο άλλο΄, δηλαδή να αναπαρα-

στήσει τα σύμβολα τα οποία βρίσκονται στις i-οστές θέσεις των k ταινιών της

M χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό σύμβολο του Σ′ (το οποίο βρίσκεται στην

(i+ 1)-στή θέση της ταινίας της M ′
).

Επίσης, επειδή η M ′
έχει έναν μόνο δρομέα, τα σύμβολα του διευρυμένου αλ-

φαβήτου της επιτρέπουν να κωδικοποιεί σε αυτά και πληροφορίες για τις θέσεις

των k δρομέων της M .

Συγκεκριμένα

Σ′ = Σ ∪ {
a1 c1

. . . . . .
ak ck

| ai ∈ Σ ∪ {>,#}, ci ∈ {0, 1, 2}}

Η παρουσία του συμβόλου

a1 c1

. . . . . .
ak ck

στην i + 1 θέση της ταινίας της M ′
δη-

λώνει ότι στην i-οστή θέση της j-οστής ταινίας της M βρίσκεται το σύμβολο

aj. Επίσης ο δρομέας της j-οστής ταινίας της M βρίσκεται στην θέση i αν και

μόνο αν cj ∈ {1, 2}.

Η M ′
αρχικά:

• ολισθαίνει την είσοδο μία θεση δεξιά, αφήνοντας το σύμβολο # δίπλα από

το >

• επαναφέρει το δρομέα της προς στην αρχή της ταινίας αντικαθιστώντας

το i-οστό σύμβολο της εισόδου xi με το σύμβολο

xi 0
. . . . . .
# 0
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• όταν συνταντήσει το σύμβολο # που προέκυψε από την ολίσθηση γράφει

στη θέση του το σύμβολο

> 1
. . . . . .
> 1

και μεταβαίνει στην κατάσταση <

S, ?, . . . , ? >.

Η είσοδος της M ′
ενδέχεται να περιέχει σύμβολα από το Σ′ − Σ. Αν η M ′

διαβάσει ένα τέτοιο σύμβολο, τότε μεταβαίνει άμεσα στην κατάσταση no.

Η προσομοίωση ένός βήματος της M από την κατάσταση p, ξεκινάει με την M ′

να βρίσκεται στην κατάσταση < p, ?, . . . , ? > και έχει τη δρομέα της στη θέση

της ταινίας δεξιά από το αρχικό σύμβολο >. Το ? στην j + 1 συνιστώσα της

κατάστασης δηλώνει ότι η μηχανή M ′
σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν γνωρίζει

το σύμβολο που διαβάζει ο δρομέας της j-οστής ταινίας της M . Η M ′
σαρώνει

μία φορά την ταινία από αριστερά προς τα δεξιά, ώστε να απομνημονεύσει στην

κατάστασή της τα σύμβολα που διαβάζουν οι k δρομείς.

Η απομνημόνευση γίνεται με τον παρακάτω τρόπο: όταν η μηχανή βρίσκεται

στην κατάσταση < p, a1, . . . , ak > (όπου aj ∈ Σ ∪ {>,#, ?}) και διαβάσει

το σύμβολο

b1 c1

. . . . . .
bk ck

τότε μεταβαίνει στην κατάσταση < p, e1, . . . , ek > ό-

που ej = aj αν cj = 0 και ej = bj αν cj = 1. Επίσης γράφει το σύμβολο

b1 d1

. . . . . .
bk dk

όπου dj = 0 αν cj = 0 και dj = 2 αν cj = 1.

Η σάρωση από τα αριστερά προς τα δεξιά σταματάει όταν η μηχανή φτάσει σε μία

κατάσταση της μορφής < p, a1, . . . , ak > οπου aj ∈ Σ∪{>,#} για όλα τα j.

Στη συνέχεια η M ′
σαρώνει την ταινία από τα δεξιά προς τα αριστερά (χωρίς

να αλλάζει κατάσταση) και κάθε φορά που συναντάει ένα σύμβολο

b1 c1

. . . . . .
bk ck

όπου cj = 2 για κάποιο j, τότε κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην ταινία που

αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που θα έκανε η M στην j-οστή ταινία, με βάση

τη συνάρτηση μετάβασης δ, τα σύμβολα a1, . . . , ak που διαβάζουν οι k δρομείς

και την τρέχουσα κατάσταση p.
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Πιο συγκεκριμένα, έστω δ(p, a1, a2, . . . , ak) = (q, (e1, D1), (e2, D2), . . . , (ek, Dk)).

Η M ′
γράφει το σύμβολο

σ1 d1

. . . . . .
σk dk

όπου:

• σj = ej αν cj = 2, ενώ σj = bj αλλιώς

• dj = 1 αν cj = 2 και Dj = − ή cj = 1, ενώ dj = 0 αλλιώς

Στη συνέχεια μεταβαίνει στην κατάσταση < p, a1, . . . , ak, R,m1, . . . ,mk > ό-

που mj = Dj αν cj = 2 και Dj ∈ {→,←}, ενώ mj = 0 αλλιώς. Τέλος,

μετακινεί το δρομέα μία θέση δεξιά.

Οταν η M ′
βρεθεί στην κατάσταση < p, a1, . . . , ak, R,m1, . . . ,mk >, και δια-

βάσει το σύμβολο

b1 c1

. . . . . .
bk ck

τότε γράφει το σύμβολο

b1 d1

. . . . . .
bk dk

, όπου dj = 1

αν mj =→, ενώ dj = cj αλλιώς. Στη συνέχεια μεταβαίνει στην κατάσταση

< p, a1, . . . , ak, H,m1, . . . ,mk > και μετακινεί το δρομέα αριστερά

Οταν ηM ′
βρεθεί στην κατάσταση < p, a1, . . . , ak, R,m1, . . . ,mk >, και διαβά-

σει το σύμβολο # τότε συμπεριφέρεται σαν να διάβασε το σύμβολο

# 0
. . . . . .
# 0

.

Οταν η M ′
βρεθεί στην κατάσταση < p, a1, . . . , ak, H,m1, . . . ,mk >, τότε

μεταβαίνει στην κατάσταση < p, a1, . . . , ak, L,m1, . . . ,mk > και μετακινεί το

δρομέα αριστερά, χωρίς να αλλάξει το σύμβολο στην ταινία.

Οταν η M ′
βρεθεί στην κατάσταση < p, a1, . . . , ak, L,m1, . . . ,mk >, και δια-

βάσει το σύμβολο

b1 c1

. . . . . .
bk ck

τότε γράφει το σύμβολο

b1 d1

. . . . . .
bk dk

, όπου dj = 1

αν mj =←, ενώ dj = cj αλλιώς. Στη συνέχεια μεταβαίνει στην κατάσταση

< p, a1, . . . , ak > χωρίς να μετακινήσει το δρομέα.

΄Οταν η M ′
συναντήσει το αρχικό σύμβολο > (αυτό μπορεί να συμβεί ενώ βρί-

σκεται στην κατάσταση< p, a1, . . . , ak > ή στην κατάσταση< p, a1, . . . , ak, L,m1, . . . ,mk >)

τότε μεταβαίνει στην κατάσταση < q, ?, . . . , ? >, όπου q είναι η πρώτη συνιστώ-

σα του δ(p, a1, . . . , ak), και μετακινεί το δρομέα μία θέση προς τα δεξιά ώστε
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να ξεκινήσει την προσομοίωση του επόμενου βήματος της M .

Οταν η M τερματίσει, τότε η M ′
θα βρεθεί σε μία κατάσταση της μορφής

< q, ?, . . . , ? >, όπου q ∈ {yes, no, h}. Αν q ∈ {yes, no} τότε η M ′
τερματίζει

άμεσα στην κατάσταση q. Αν q = h, τότε η M ′
σαρώνει άλλη μια φορά την

ταινία από τα αριστερά προς τα δεξιά, αντικαθιστώτας το σύμβολο

> c1

. . . . . .
> ck

με

το # και κάθε σύμβολο

b1 c1

. . . . . .
bk ck

με το bk. Η M ′
τερματίζει στην κατάσταση

h μόλις συναντήσει το σύμβολο #.

Αφού η M με είσοδο x τερματίζει σε tM(x) βήματα υπάρχουν tM(x) διαφορε-

τικές θέσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται κάποιος δρομέας στην αρχή ενός

βήματος. Συνεπώς η φάση της απομνημόνευσης των k συμβόλων για την προ-

σομοίωση ενός βήματος της M απαιτεί το πολύ tM(x) βήματα από την M ′
.

Αντίστοιχα η φάση της αλλαγής των συμβόλων και της μετάβασης στην επό-

μενη κατάσταση της M απαιτεί tM(x) + 3k + 1 βήματα, καθώς απαιτείται ένα

βήμα για κάθε σύμβολο που είναι γραμμένο στην ταινία με εξαίρεση τα k το

πολύ σύμβολα της M ′
στα οποία βρίσκονται κωδικοποιημένοι οι δρομείς της

M , για τα οποία απαιτούνται 3 επιπλέον βήματα. Επίσης εκτελείται ένα βήμα

για αλλαγή κατάστασης όταν διαβαστεί το αρχικό σύμβολο >.

Συνολικά για την προσομοίωση κάθε βήματος της M απαιτούνται το πολύ

2 · tM(x) + 3k + 1 βήματα της M ′
. Η αρχικοποίηση γίνεται σε 2|x| + 2 βή-

ματα, ενώ η εγγραφή της εξόδου στην ταινία (αν απαιτείται) γίνεται το πολύ

σε tM(x) + 2 βήματα (πρέπει να αντικατασταθούν στη χειρότερη περίπτωση

tM(x) + 1 σύμβολα, και να γίνει μετάβαση στην h).

Συνεπώς

tM ′(x) ≤ 2|x|+ 2 + (2 · tM(x) + 3k + 1) · tM(x) + tM(x) + 2

= 2 · tM(x)2 + (3k + 2) · tM(x) + 2|x|+ 4
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Πόρισμα 1 ΄ΕστωM = (K,Σ, δ, S) μία μηχανή Turing με k-ταινίες η οποία
τερματίζει για κάθε είσοδο x, με TM(n) ≥ n+ 2 για κάθε n ∈ N. Μπορούμε να
κατασκευάσουμε μία μηχανή Turing M ′ = (K ′,Σ′, δ′, S ′) με μία ταινία, τέτοια
ώστε για κάθε x ∈ Σ∗, M ′(x) = M(x), για κάθε x ∈ (Σ′)∗ − Σ∗, M ′(x) = no
και TM ′(n) = O(TM(n)2).

Απόδειξη: Αρκεί να δείξουμε ότι για την μηχανή του προηγούμενου θεω-

ρήματος ισχύει TM ′(n) ≤ f(n), για κάποια συνάρτηση f(n) ∈ O(TM(n)2).

΄Εστω μία οποιαδήποτε είσοδος x μήκους n. Από το προηγούμενο θεώρημα

έχουμε:

tM ′(x) ≤ 2 · tM(x)2 + (3k + 2) · tM(x) + 2|x|+ 4

≤ 2 · TM(n)2 + (3k + 2) · TM(n) + 2n+ 4

Λαμβάνοντας υπόψη ότι TM(n) ≥ n+ 2, έχουμε:

tM ′(x) ≤ 2 · TM(n)2 + (3k + 4) · TM(n)

Επειδή η προηγούμενη ανισότητα ισχύει για κάθε x, έχουμε:

TM ′(n) ≤ 2 · TM(n)2 + (3k + 4) · TM(n)

Συνεπώς TM ′(n) = O(TM(n)2).

Αν ο περιορισμός TM(n) ≥ n+ 2 δεν ισχύει τότε η προσομοίωση δεν μπορεί να

γίνει πάντα σε χρόνο O(TM(n)2) Αυτό φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

Παράδειγμα 42 Η παρακάτω μηχανή Turing M = ({p0, p1}, {0, 1}, δ, p0)
με 2 ταινίες, αντιγράφει τα δύο πρώτα σύμβολα της εισόδου στη 2η ταινία και

τερματίζει.
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P ∈ K σ1 ∈ Σ σ2 ∈ Σ δ(P, σ1, σ2)
p0 > > (p0, (>,→), (>,→))
p0 0 # (p1, (0,→), (0,→))
p0 1 # (p1, (1,→), (1,→))
p0 # # (h, (#,−), (#,−))
p1 0 # (h, (0,−), (0,−))
p1 1 # (h, (1,−), (1,−))
p1 # # (h, (#,−), (#,−))

Ο χρόνος εκτέλεσης της μηχανής M είναι TM(n) = min(n + 2, 3) = Θ(1).
Οποιαδήποτε μηχανή M ′

με μία ταινία τέτοια ώστε M ′(x) = M(x) θα πρέπει

για εισόδους με μήκος n > 2 να σβήνει από την ταινία τα n− 2 τελευταία σύμ-

βολα (καθώς η μοναδική ταινία είναι και ταινία εξόδου) και άρα θα έχει χρόνο

εκτέλεσης TM ′(n) = Ω(n).

Συνεπώς δεν ισχύει TM ′(n) /∈ O(TM(n)2).

Αν ωστόσο η μηχανή M αποφασίζει μία γλώσσα, τότε ο περιορισμός TM(n) ≥
n+ 2 δεν είναι απαραίτητος, όπως θα δούμε αργότερα. Το παρακάτω θεώρημα

δείχνει ότι αν ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει, δηλαδή αν υπάρχει n0 τέτοιο

ώστε TM(n0) ≤ n0 + 1, τότε ο χρόνος εκτέλεσης της μηχανής φράσσεται από

μία σταθερά.

Θεώρημα 8 ΄Εστω μία μηχανή Turing M με k ταινίες τέτοια ώστε TM(n0) ≤
n0 + 1, για κάποιο n0 ∈ N. Τότε TM(n) ≤ n0 + 1 για κάθε n ≥ n0.

Απόδειξη: ΄Εστω μία είσοδος x τέτοια ώστε |x| > n0 και έστω x = yz όπου

|y| = n0. Τα n0 + 1 πρώτα βήματα της M με είσοδο x είναι ακριβώς τα ίδια

με τα αντίστοιχα βήματα με είσοδο y. Ωστόσο η M με είσοδο y τερματίζει το

πολύ σε n0 + 1 βήματα. Συνεπώς το ίδιο συμβαίνει με είσοδο x.
Συνεπώς:

tM(x) = tM(y) ≤ TM(n0) ≤ n0 + 1.
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Μπορούμε να επιταχύνουμε την επίλυση ενός προβλήματος απόφασης, χρησι-

μοποιώντας μία μηχανή Turing με μεγαλύτερο αλφάβητο (η οποία θα έχει

τουλάχιστο δύο ταινίες). Με εξαίρεση τα βήματα που απαιτούνται για να διαβα-

στεί η είσοδος (το στιγμιότυπο του προβλήματος) και να διαπιστωθεί το τέλος

της, όλα τα υπόλοιπα βήματα μπορούν να χωριστούν σε ομάδες, που προσο-

μοιώνονται χρησιμοποιώντας ένα μικρό πλήθος βημάτων από τη μηχανή με το

διερυμένο αλφάβητο. ΄Οπως φαίνεται στο παρακάτω θεώρημα (που δίνεται χω-

ρίς απόδειξη) η επιτάχυνση που μπορούμε να επιτύχουμε είναι αυθαίρετα μεγάλη

(αρκεί να χρησιμοποιηθεί ένα αρκετά μεγάλο αλφάβητο).

Θεώρημα 9 Αν υπάρχει μηχανή Turing M με k ταινίες που αποφασίζει τη
γλώσσα L, τότε για κάθε ε > 0 υπάρχει μηχανή Turing M ′

με max(k, 2)
ταινίες που αποφασίζει την L, τέτοια ώστε TM ′(n) ≤ ε · TM(n) + n+ 2.

2.4 Η κλάση πολυπλοκότητας P

Μπορούμε να κατατάξουμε τι γλώσσες σε κλάσεις πολυπλοκότητας, με βάση

το χρόνο που απαιτείται για να αποφασιστούν.

Ορισμός 23 Η γλώσσα L ανήκει στην κλάση πολυπλοκότητας TIME(f(n))
αν υπάρχει μηχανή Turing M με k ταινίες η οποία αποφασίζει την L, τέτοια
ώστε TM(n) = O(f(n)).

Στον παραπάνω ορισμό η συνάρτηση f μπορεί να είναι οποιαδήποτε συνάρτη-

ση με πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών τους φυσικούς αριθμούς. Ωστόσο πολ-

λά ενδιαφέροντα αποτελέσματα στη Θεωρία Πολυπλοκότητας ισχύουν υπό την

προϋπόθεση ότι η f(n) έχει ορισμένες καλές ιδιότητες που περιγράφονται στον

παρακάτω ορισμό.

Ορισμός 24 Μία συνάρτηση f από το N στο N, ονομάζεται χρονικά-κατασκευάσιμη
αν υπάρχει μηχανή Turing M με k ταινίες η οποία την υπολογίζει σε μονα-
διαία αναπαράσταση (με είσοδο το 1n επιστρέφει ως έξοδο το 1f(n)

), τέτοια ώστε

TM(n) = O(f(n)).
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Παράδειγμα 43 Οι παρακάτω συναρτήσεις είναι χρονικά κατασκευάσιμες:

• nk, για κάθε k ∈ N με k ≥ 1.

• 2n

• n log n

• n!

Στη συνέχεια ορίζουμε την κλάση πολυπλοκότητας P, η οποία περιέχει τις

γλώσσες οι οποίες μπορούν να αποφασιστούν αποδοτικά.

Ορισμός 25 P =
⋃
i>0 TIME(ni).

Παράδειγμα 44 Συμβολίζουμε με PΣ τη γλώσσα που αποτελείται από όλες

τις παλινδρομικές συμβολοσειρές του Σ∗:

PΣ = {w ∈ Σ∗ | w = wR}

Στο παράδειγμα 33 κατασκευάσαμε μία μηχανή Turing M η οποία αποφασί-

ζει την P{0,1}, για την οποία στο παράδειγμα 40 δείξαμε ότι ισχύει TM(n) =
(n+1)·(n+2)

2
+ 1 = O(n2). ΄Αρα P{0,1} ∈ TIME(n2), που συνεπάγεται ότι

P{0,1} ∈ P. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επεκταθεί για τη γλώσσα PΣ,

για οποιοδήποτε αλφάβητο Σ.

Μπορούμε να θεωρήσουμε μία μηχανή Turing ως μία γενίκευση ενός ντετερ-

μινιστικού πεπερασμένου αυτόματου. Συνεπώς κάθε κανονική γλώσσα μπορεί

να απαφασιστεί από μία μηχανή Turing και μάλιστα σε γραμμικό χρόνο.

Θεώρημα 10 ΄Εστω REG η κλάση που περιλαμβάνει όλες τις κανονικές

γλώσσες. Ισχύει REG ⊂ P.

Απόδειξη: ΄Εστω L μία κανονική γλώσσα και A = (Q,Σ, δ, q0, F ) ένα ντε-

τερμινιστικό πεπερασμενο αυτόματο που αναγνωρίζει την L (όπου Q είναι το

σύνολο των καταστάσεων, Σ το αλφάβητο, δ η συνάρτηση μετάβασης, q0 η

αρχική κατάσταση και F το σύνολο των καταστάσεων αποδοχής). Θα κατα-

σκευάσουμε μία μηχανή Turing M = (K,Σ′, δ′, S) η οποία θα αποφασίζει την
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L, τέτοια ώστε TM(n) = n+ 2.

Η μηχανή θα έχει το ίδιο αλφάβητο, το ίδιο σύνολο καταστάσεων και την ίδια

αρχική κατάσταση με το αυτόματο: Σ′ = Σ, K = Q, S = q0. Η συνάρτηση

μετάβασης δ′ της M ορίζεται με τον παρακάτω τρόπο:

• δ′(q0, >) = (q0, >,→)

• Για κάθε q ∈ Q και για κάθε c ∈ Σ, αν δ(q, c) = p, τότε δ′(q, c) =
(p, c,→).

• Για κάθε q ∈ F , δ′(q,#) = (yes,#,−).

• Για κάθε q ∈ (Q− F ), δ′(q,#) = (no,#,−).

Η μηχανή διαβάζει ένα προς ένα τα σύμβολα της εισόδου (αφού προσπεράσει

πρώτα το αρχικό σύμβολο) και αλλάζει καταστάσεις ακριβώς όπως το αυτόμα-

το. ΄Οταν διαβάσει το κενό σύμβολο μετά το τέλος της εισόδου αποδέχεται τη

συμβολοσειρά αν και μόνο αν η κατάσταση στην οποία βρίσκεται (η οποία είναι

η ίδια με αυτή που θα βρισκόταν το αυτόματο μετά την ανάγνωση της εισόδου)

είναι κατάσταση αποδοχής.

Πιο τυπικά, μπορούμε να δείξουμε ότι αν η είσοδος είναι μία σύμβολοσειρά

x = c1 . . . cn, μήκους n, τότε για κάθε k < n ισχύει: (q0, x, 1)
Mk

→ (p, x, k + 1)
αν και μόνο αν δ∗(q0, c1 . . . ck) = p Η απόδειξη γίνεται με επαγωγή στο k.

Από τα παραπανω προκύπτει ότι (q0, x, 1)
Mn

→ (p, x#, n + 1) αν και μόνο αν

δ∗(q0, x) = p.

Αν x ∈ L, τότε δ∗(q0, x) = p ∈ F . Από την κατασκευή της M ′
προκύπτει

ότι δ′(p,#) = (yes,#,−) και άρα (p, x#, n + 1)
M→ (yes, x#, n + 1). Αν

x 6∈ L, τότε δ∗(q0, x) = p ∈ Q− F . Από την κατασκευή της M ′
προκύπτει ότι

δ′(p,#) = (no,#,−) και άρα (p, x#, n+ 1)
M→ (no, x#, n+ 1).

Τέλος, δ′(q0, >) = (q0, >,→), που συνεπάγεται ότι IM(x)
M→ (q0, x, 1).

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι

• αν x ∈ L, τότε IM(x)
Mn+2

→ (yes, x#, n+ 1) και άρα M(x) = yes,
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• αν x 6∈ L, τότε IM(x)
Mn+2

→ (no, x#, n+ 1) και άρα M(x) = no.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η M αποφασίζει την L και TM(n) = n+2.
Συνεπώς L ∈ TIME(n), που συνεπάγεται ότι L ∈ P.

Δείξαμε ότι κάθε γλώσσα που ανήκει στην κλάση REG ανήκει και στην P, άρα

ισχύει REG ⊆ P. Για να δείξουμε ότι REG ⊂ P, αρκεί να παρατηρήσουμε

ότι η γλώσσα P{0,1} των παλινδρομικών συμβολοσειρών από το αλφάβητο {0,1}
ανήκει στην κλάση P, αλλά δεν είναι κανονική.

Ισχύει επίσης το παρακάτω θεώρημα, το οποίο δίνεται χωρίς απόδειξη.

Θεώρημα 11 ΄Εστω CF η κλάση που περιλαμβάνει όλες τις γλώσσες χωρίς
συμφραζόμενα. Ισχύει CF ⊂ P.

Παράδειγμα 45 Μπορούμε να αναπαραστήσουμε ένα κατευθυνόμενο γρά-

φημα (το οποίο ενδέχεται να περιέχει βρόχους) ως συμβολοσειρά από το αλ-

φάβητο ΣG = {0, 1, :,−, |}. Θα περιγράψουμε επακριβώς τη συμβολοσειρά που

αναπαριστά ένα γράφημα G και στη συνέχεια θα δείξουμε ότι η γλώσσα LD
που αποτελείται από όλες τις συμβολοσειρές του ΣG οι οποίες είναι έγκυρες

αναπαραστάσεις γραφημάτων ανήκει στην κλάση P.

Η αναπαράσταση του γραφήματος γίνεται με βάση τους παρακάτω κανόνες:

(α) Τα ονόματα των κορυφών είναι μη κενές συμβολοσειρές από το αλφάβητο

{0,1}.

(β) Η αναπαράσταση του γραφήματος σχηματίζεται από τις αναπαραστάσεις

των λιστών γειτνίασης όλων των κορυφών, οι οποίες συνενώνονται πα-

ρεμβάλλοντας ανάμεσά τους το σύμβολο |.

(γ) Η αναπαράσταση της λίστας γειτνίασης μίας κορυφής v, ξεκινάει με τη

v, ακολουθεί το σύμβολο : και στη συνέχεια οι κορυφές του γραφήματος

προς τις οποίες υπάρχει ακμή από τη v (αν υπάρχουν τέτοιες κορυφές)

χωρισμένες με −.

(δ) Για κάθε κορυφή του γραφήματος υπάρχει ακριβώς μία λίστα γειτνίασης.
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(ε) Αν το όνομα της u είναι λεξικογραφικά μικρότερο από το όνομα της v,
τότε η λίστα γειτνίασης της u προηγείται της λίστας γειτνίασης της v.

(στ) Στη λίστα των γειτόνων μιας κορυφής v, οι κορυφές εμφανίζονται μία φο-

ρά η καθεμία και σε αύξουσα λεξικογραφική διάταξη ως προς τα ονόματά

τους.

(ζ) Αν ένα όνομα u εμφανίζεται στη λίστα γειτνίασης μίας κορυφής v, τότε
θα πρέπει η u είναι κορυφή του γραφήματος και άρα θα πρέπει να υπάρχει

και η λίστα γειτνίασής της στην αναπαράσταση του γραφήματος.

Για παράδειγμα, το γράφημα του σχήματος

0 1

10 00

αναπαρίσταται από τη συμβολοσειρά

0 : 00− 1− 10|00 : 1− 10|1 : |10 : 00

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε μία μηχανή Turing MD, η οποία αποφασίζει τη

γλώσσα LD σε πολυωνυμικό χρόνο.

Η MD αρχικά διαβάζει την είσοδο από τα αριστερά προς τα δεξιά, εξετάζο-

ντας αν ικανοποιούνται οι συνθήκες (α)-(γ). Σημειώνεται ότι το σύνολο των

συμβολοσειρών που ικανοποιούν τις συνθήκες αυτές είναι μία κανονική γλώσσα,

καθώς περιγράφεται από την κανονική έκφραση

(0 + 1)+ : (ε+ (0 + 1)+(−(0 + 1)+)∗)(|(0 + 1)+ : (ε+ (0 + 1)+(−(0 + 1)+)∗))∗

Συνεπώς η μηχανή μπορεί να εκτελέσει τον παραπάνω έλεγχο προσομοιώνοντας

ένα ντετερμνιστικό αυτόματο που αναγνωρίζει αυτή την κανονική γλώσσα.
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Ταυτόχρονα αντιγράφει κάθε κορυφή της οποίας συναντάει τη λίστα γειτνίασης

στη δεύτερη και την τρίτη ταινία, διαχωρίζοντάς τις με −. ΄Οταν η μηχανή δια-

βάσει το κενό σύμβολο # μπορεί να αποφασίσει αν ικανοποιούνται οι συνθήκες

(α)-(γ) ή όχι. Αν δεν ικανοποιούνται τότε τερματίζει στην κατάσταση no. Αν

ικανοποιούνται, τότε επαναφέρει όλους τους δρομείς στην αρχή της κάθε ταινί-

ας, ώστε να συνεχίσει τον έλεγχο για τις υπόλοιπες συνθήκες. Σημειώνεται ότι

σε αυτή την περίπτωση η μηχανή έχει στη δεύτερη και την τρίτη ταινία όλες τις

κορυφές του γραφήματος. Τα παραπάνω βήματα απαιτούν χρόνο O(n) (όπου n
το μήκος της εισόδου).

Για να ελέγξει αν ικανοποιούνται οι συνθήκες (δ) και (ε), η μηχανή αρκεί να

ελέγξει αν κάθε όνομα που έχει αντιγραφεί στη δεύτερη και στην τρίτη ταινία

είναι λεξικογραφικά μεγαλύτερο από το προηγούμενό του. Ο έλεγχος αυτός

γίνεται κάνοντας επαναληπτικά λεξικογραφική σύγκριση του i-οστού ονόματος

στη δεύτερη ταινία με το (i+ 1)-οστό όνομα στην τρίτη ταινία.

Για να πραγματοποιήσει αυτόν το έλεγχο η μηχανή αρχικά φέρνει τον δρομέα

της δεύτερης ταινίας στην αρχή του πρώτου ονόματος, και το δρομέα της τρίτης

ταινίας στην αρχή του δεύτερου ονόματος. Στη συνέχεια μετακινώντας τους

δρομείς προς τα δεξιά ελέγχει αν το όνομα στην τρίτη ταινία είναι λεξικογραφικά

μεγαλύτερο από αυτό στη δεύτερη ταινία.

Αν η λεξικογραφική σύγκριση δεν δώσει το απαιτούμενο αποτέλεσμα, τότε η

μηχανή τερματίζει στην κατάσταση no. Σε αντίθετη περίπτωση η μηχανή συνε-

χίζει συγκρίνοντας λεξικογραφικά τα επόμενα ονόματα κάθε ταινίας. Ο έλεγχος

των συνθηκών (δ) και (ε) ολοκληρώνται με επιτυχία όταν η μηχανή συναντήσει

το τέλος της τρίτης ταινίας. Σε αυτή την περίπτωση, επαναφέρει κάθε δρομέα

στην αρχή της αντίστοιχης ταινίας, ώστε να ελέγξει τις τελευταίες δύο συνθή-

κες.

Τα παραπάνω βήματα απαιτούν χρόνο O(n), καθώς η συμβολοσειρά που είναι

γραμμένη στη δεύτερη και στην τρίτη ταινία έχει μήκος το πολύ n και κατά

τη διάρκεια του ελέγχου τουλάχιστον ένας από τους δύο δρομείς των ταινιών

αυτών κινείται προς τα δεξιά.

Για να ελέγξει τις συνθήκες (στ) και (ζ), η μηχανή αρκεί να εξετάσει για κάθε

κορυφή v, αν η λίστα των γειτονικών κορυφών της v είναι υπολίστα της λίστας

των ονομάτων που περιέχεται στη δεύτερη ταινία (η οποία μετά από τον επιτυχή
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έλεγχο για τις συνθήκες (δ) και (ε), γνωρίζουμε ότι περιέχει όλες τις κορυφές

του γραφήματος, μία φορά την καθεμία και σε λεξικογραφική διάταξη).

Για να πραγματοποιήσει αυτόν το έλεγχο για τη λίστα τών γειτόνων μίας κο-

ρυφής v η μηχανή φέρνει τον δρομέα της πρώτης ταινίας στην αρχή του πρώτου

ονόματος της λίστας γειτόνων της v, και το δρομέα της δεύτερης ταινίας στην

αρχή του πρώτου ονόματος. Στη συνέχεια μετακινώντας τους δρομείς προς τα

δεξιά ελέγχει αν τα δύο ονόματα ταυτίζονται.

Αν ο έλεγχος για ισότητα πετύχει, τότε η μηχανή συνεχίζει με τα επόμενα

ονόματα στις δύο ταινίες. Αν ο έλεγχος για ισότητα αποτύχει, τότε η μηχανή

επαναφέρει το δρομέα της πρώτης ταινίας στην αρχή του υπό εξέταση ονόματος

και μετακινεί το δρομέα της δεύτερης ταινίας στην αρχή του επόμενου ονόμα-

τος.

Αν φτάσουμε στο τέλος της δεύτερης ταινίας χωρίς να βρούμε σε αυτή τη

γειτονική κορυφή της v που αναζητούμε, τότε η λίστα των γειτονικών κορυφών

της v δεν είναι υπολίστα της λίστας των ονομάτων που περιέχεται στη δεύτερη

ταινία. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο ότι ο γείτονας της v δεν υπάρχει

στη δεύτερη ταινία (συνεπώς παραβιάζεται η συνθήκη (ζ) ), ή στο ότι η λίστα

γειτόνων δεν είναι λεξικογραφικά διατεταγμένη (συνεπώς δεν ισχύει η συνθήκη

(στ) ). Σε αυτή την περίπτωση, η μηχανή τερματίζει στην κατάσταση no.

Αν ο δρομέας της πρώτης ταινίας φτάσει στο τέλος της λίστας γειτόνων της

v, τότε αυτή είναι πράγματι λεξικογραφικά διατεταγμένη και περιέχει κάθε κο-

ρυφή το πολύ μία φορά. Η μηχανή συνεχίζει εξετάζοντας την επόμενη λίστα

γειτνίασης. Αν ο έλεγχος των συνθήκών (στ) και (ζ) ολοκληρωθεί με επιτυχία

για όλες τις λίστες γειτνίασης (δηλαδή αν ο δρομέας της πρώτης ταινίας φτάσει

στο τέλος της), τότε η μηχανή τερματίζει στην κατάσταση yes.

Θα δείξουμε ότι ο έλεγχος των συνθήκών (στ) και (ζ) για μία λίστα γειτνία-

σης απαιτεί χρόνο O(n). Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου γίνεται κίνηση

του δρομέα της δεύτερης ταινίας προς τα δεξιά, με εξαίρεση κάποια βήματα στα

οποία ο δρομέας αυτός παραμένει ακίνητος και ο δρομέας της πρώτης ταινίας

κινείται προς τα αριστερά.

Ωστόσο για κάθε κίνηση του δρομέα της πρώτης ταινίας προς τα αριστερά α-
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πό μία θέση, έχει προηγηθεί μία σύγκριση του συμβόλου στη θέση αυτή με

το σύμβολο που είναι γραμμένο σε κάποια θέση της δεύτερης ταινίας. Επειδή

κάθε σύμβολο της δεύτερης ταινίας συγκρίνεται μόνο μία φορά για κάθε λίστα

γειτνίασης, συμπεραίνουμε ότι το πλήθος των κινήσεων προς τα αριστερά δεν

υπερβαίνει το πλήθος των συμβόλων της δεύτερης ταινίας.

Με δεδομένο ότι το μήκος της συμβολοσειράς της δεύτερης ταινίας είναι το πολύ

n, συμπεραίνομε ότι ο έλεγχος απαιτεί χρόνο O(n). Επίσης απαιτείται χρόνος

O(n) την επαναφορά του δρομέα της δεύτερης ταινίας. Εφόσον αναπαράσταση

του γραφήματος έχει μήκος n, αυτό περιέχει το πολύ n κορυφές. Συνεπώς

ο συνολικός χρόνος για τον έλγχο των συνθήκών (στ) και (ζ) είναι O(n2).
Αθροίζοντας του χρόνους που απαιτουνται για το έλεγχο όλων των συνθηκών

προκύπτει ότι TMD
(n) = O(n2). Συνεπώς LD ∈ TIME(n2) και άρα LD ∈ P.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις ιδιότητες κλειστότητας της κλάσης P (και

γενικότερα κάθε κλάσης TIME(f(n))) ως προς τις βασικές πράξεις συνόλων.

Θεώρημα 12 ΄Εστω f(n) μία συνάρτηση από το N στο N. Η κλάση πολυ-
πλοκότητας TIME(f(n)) είναι κλειστή ως προς συμπλήρωμα.

Απόδειξη: ΄Εστω μία γλώσσα L ⊆ Σ∗ η οποία ανήκει στην κλάση TIME(f(n)).
Τότε υπάρχει μία μηχανή Turing M = (K,Σ, δ, S) με k ταινίες η οποία αποφα-

σίζει την L, τέτοια ώστε TM(n) = O(f(n)). Θα δείξουμε ότι το συμπλήρωμα

της L μπορεί να αποφασιστεί σε χρόνο O(f(n)) από μία μηχανή που λειτουρ-

γεί όπως η M , με τη διαφορά ότι αντιστρέφει τις μεταβάσεις προς τις τελικές

καταστάσεις.

Συγκεκριμένα, θεωρούμε τη μηχανή M ′ = (K,Σ, δ′, S), όπου η συνάρτηση δ′

ορίζεται έτσι ώστε για κάθε q ∈ K και για κάθε a1, . . . , ak ∈ Σ ∪ {>,#} να

ισχύουν τα παρακάτω:

• Αν δ(q, a1, . . . , ak) = (p, (b1, D1), . . . , (bk, Dk)) όπου p ∈ K, τότε δ′(q, a1, . . . , ak) =
(p, (b1, D1), . . . , (bk, Dk)).

• Αν δ(q, a1, . . . , ak) = (yes, (b1, D1), . . . , (bk, Dk)), τότε δ
′(q, a1, . . . , ak) =

(no, (b1, D1), . . . , (bk, Dk)).

• Αν δ(q, a1, . . . , ak) = (no, (b1, D1), . . . , (bk, Dk)), τότε δ
′(q, a1, . . . , ak) =

(yes, (b1, D1), . . . , (bk, Dk)).
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Είναι προφανές ότι για κάθε x ∈ Σ∗, αν M(x) = yes τότε M ′(x) = no και αν

M(x) = no τότε M ′(x) = yes και ότι TM ′(n) = TM(n).

Συνεπώς για κάθε x ∈ Σ∗:

• Αν x ∈ L, τότε x 6∈ L. ΄Αρα M(x) = no, που συνεπάγεται ότι M ′(x) =
yes.

• Αν x 6∈ L, τότε x ∈ L. ΄Αρα M(x) = yes, που συνεπάγεται ότι M ′(x) =
no.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η M ′
αποφασίζει τη γλώσσα L και επι-

πλέον TM ′(n) = O(f(n)). Δείξαμε ότι για κάθε γλώσσα L ∈ TIME(f(n))
ισχύει L ∈ TIME(f(n)) και άρα η κλάση TIME(f(n)) είναι κλειστή ως προς

συμπλήρωμα.

Πόρισμα 2 Η κλάση πολυπλοκότητας P είναι κλειστή ως προς συμπλήρωμα.

Τα συμπληρώματα των γλωσσών που ανήκουν σε μία κλάση αποτελούν μία νέα

κλάση γλωσσών.

Ορισμός 26 ΄Εστω C μία κλάση γλωσσών. Ορίζουμε την κλάση coC = {L |
L ∈ C}.
Η κλάση coC περιέχει τα συμπληρώματα των γλωσσών που ανήκουν στην C
και δεν θα πρέπει να τη συγχέουμε με το συμπλήρωμα της C (που περιέχει τις

γλώσσες που δεν ανήκουν στη C).

Θεώρημα 13 Για κάθε κλάση γλωσσών C ισχύει cocoC = C.

Απόδειξη: Είναι άμεση συνέπεια του ότι L = L.

Το παρακάτω πόρισμα είναι άμεση συνέπεια του Πορίσματος 2.

Πόρισμα 3 coP = P.

Απόδειξη: Αν L ∈ P τότε L ∈ P (επειδή η P είναι κλειστή ως προς

συμπλήρωμα) και άρα L ∈ coP που ισοδυναμεί L ∈ coP. Αν L ∈ coP τότε

L ∈ coP που συνεπάγεται L ∈ P. Αυτό συνεπάγεται ότι L ∈ P (επειδή η P
είναι κλειστή ως προς συμπλήρωμα) που ισοδυναμεί L ∈ P.
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Θεώρημα 14 ΄Εστω f(n) μία συνάρτηση από το N στο N, τέτοια ώστε
f(n) ≥ n + 2. Η κλάση πολυπλοκότητας TIME(f(n)) είναι κλειστή ως προς
ένωση και τομή.

Απόδειξη: ΄Εστω δύο γλώσσες L1 ⊆ Σ∗1 και L2 ⊆ Σ∗2 η οποίες ανήκουν

στην κλάση TIME(f(n)). Τότε για κάθε i ∈ {1, 2} υπάρχει μία μηχανή Tu-
ring Mi = (Ki,Σi, δi, Si) με ki ταινίες η οποία αποφασίζει την Li, τέτοια

ώστε TMi
(n) = O(f(n)). Θα δείξουμε ότι η ένωση των δύο γλωσσών μπορεί

να αποφασιστεί σε χρόνο O(f(n)) από μία μηχανή M = (K,Σ, δ, S) η οποία

συνδυάζει τη λειτουργία των M1 και M2. Η απόδειξη για την τομή γίνεται με

ανάλογο τρόπο.

Η μηχανή M θα έχει k = max(k1 + 1, k2) ταινίες και αλφάβητο Σ = Σ1 ∪ Σ2.

Θα περιγράψουμε τη λειτουργία της M , χωρίς να ορίσουμε τυπικά τα K,Σ και

δ. Με είσοδο μία συμβολοσειρά x ∈ Σ∗, η M ξεκινάει αντιγράφοντας τη x στην

k-οστή της ταινία. Στη συνέχεια επαναφέρει το δρομέα στην αρχή της πρώτης

ταινίας και προσομοιώνει τη λειτουργία της M1 με είσοδο x. Επειδή η M1 έχει

λιγότερες από k ταινίες, το αντίγραφο της εισόδου θα παραμείνει ανέπαφο στην

k-οστή ταινία.

Αν η μηχανή M1 θα τερμάτιζε στην κατάσταση yes, τότε η M τερματίζει ε-

πίσης στην κατάσταση yes. Αν ωστόσο η M1 θα τερμάτιζε στην κατάσταση

no, τοτε η M διαγράφει το περιεχόμενο των k1 πρώτων ταινιών και αντιγρά-

φει τη x από την k-οστή ταινία στην πρώτη. Σημειώνεται ότι η M εκτελεί

τις παραπάνω ενέργειες και στην περίπτωση που το x περιέχει κάποιο σύμβο-

λο από το Σ2−Σ1 (για το οποίο δεν ορίζεται η συνάρτηση μετάβασης τηςM1).

Από το σημείο αυτό και μετά, η M και συνεχίζει προσομοιώνοντας τη λειτουρ-

γία της M2 με είσοδο x, επιστρέφοντας την ίδια απάντηση. Αν η x περιέχει

κάποιο σύμβολο από το Σ1 − Σ2, τότε η M τερματίζει άμεσα στην κατάσταση

no.

Η M στη χειρότερη περίπτωση απαιτεί χρονο TM1(n) για την προσομοίωση

της M1, TM2(n) για την προσομοίωση της M2, O(TM1(n)) για τη διαγραφή

του περιεχομένου των ταινιών μετά την προσομοίωση της M1 και O(n) για την

αντιγραφή του x προς και από την k-οστή ταινία. Συνεπώς, TM(n) ≤ TM1(n) +
TM2(n) + O(TM1(n)) + O(n) = O(f(n)). Συμπεραίνουμε ότι η μηχανή M που

κατασκευάσαμε αποφασίζει τη γλώσσα L1∪L2 και επιπλέον TM(n) = O(f(n)).
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Δείξαμε ότι για οποιεσδήποτε γλώσσες L1, L2 ∈ TIME(f(n)), ισχύει L1 ∪
L2 ∈ TIME(f(n)) και άρα η κλάση TIME(f(n)) είναι κλειστή ως προς ένωση.

Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα ισχύει και στην περίπτωση που δεν ισχύει η συν-

θήκη f(n) ≥ n+ 2, όπως θα δούμε παρακάτω, ωστόσο απαιτείται διαφορετική

απόδειξη.

Πόρισμα 4 Η κλάση πολυπλοκότητας P είναι κλειστή ως προς ένωση και
τομή.

Στη συνέχεια θα θεωρούμε τις κλάσεις πολυπλοκότητας, οι οποίες ορίζονται ως

κλάσεις γλωσσών, εναλλακτικά ως κλάσεις που περιέχουν προβλήματα απόφα-

σης. Για αυτό το σκοπό θα αναπαριστούμε τα στιγμιότυπα ενός προβλήματος

με συμβολοσειρές και θα ταυτίζουμε το πρόβλημα με τη γλώσσα που αποτελεί-

ται από τις αναπαραστάσεις των ΝΑΙ-στιγμιοτύπων του.

Από αυτή την οπτική γωνία, ένα πρόβλημα ανήκει στην κλάση P αν υπάρχει

μία μηχανή Turing M με k ταινίες, τέτοια ώστε TM(n) = O(ni) για κάποιο i, η
οποία με είσοδο μία συμβολοσειρά επιστρέφει ως έξοδο yes αν η είσοδος αναπα-

ριστά ένα ΝΑΙ-στιγμιότυπο του προβλήματος και no αν η είσοδος αναπαριστά

ένα ΟΧΙ-στιγμιότυπο ή αν δεν αναπαριστά στιγμιότυπο του προβλήματος.

Ορισμός 27 Στο πρόβλημα απόφασης REACHABILITY δίνεται ένα κατευ-
θυνόμενο γράφημα G και δύο κορυφές v και u του γραφήματος και ζητείται να
αποφασιστεί αν το G περιέχει μονοπάτι από το v στο u.

Θεώρημα 15 Το πρόβλημα REACHABILITY ανήκει στην κλάση P.

Απόδειξη: Μπορούμε να αναπαραστήσουμε ένα στιγμιότυπο (G, v, u) του

προβλήματος REACHABILITY με μία συμβολοσειρά 〈G〉; 〈v〉; 〈u〉 από το αλ-

φάβητο {0, 1, :,−, |, ; }, όπου 〈G〉, 〈v〉, 〈u〉 είναι οι συμβολοσειρές που αναπαρι-

στούν αντίστοιχα το γράφημα G, την κορυφή v και την κορυφή u, σύμφωνα με

τους κανόνες που περιγράφονται στο παράδειγμα 45.

Θα σχεδιάσουμε μία μηχανή Turing M η οποία θα επιλύει σε πολυωνυμικό

χρόνο το πρόβλημα REACHABILITY , δηλαδή μία μηχανή Turing η οποία
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θα αποφασίζει τη γλώσσα που περιέχει τις αναπαραστάσεις όλων των ΝΑΙ-

στιγμιοτύπων του προβλήματος. Η μηχανή θα υλοποιεί τον παρακάτω αλγόριθ-

μο αναζήτησης:

Είσοδος: γράφημα G = (V,E), κορυφές v, u ∈ V

• R← {v}

• S ← {v}

• ΄Οσο το S 6= ∅

. Διάλεξε μία κορυφή w ∈ S

. S ← S − {w}

. Για κάθε x ∈ V τ.ω (w, x) ∈ E και x 6∈ R
◦ R← R ∪ {x}
◦ S ← S ∪ {x}

• αν u ∈ R απάντησε yes, αλλιώς απάντησε no.

Σε κάθε σημείο της εκτέλεση του αλγόριθμου το R περιέχει όλες τις κορυφές

προς τις οποίες ο αλγόριθμος έχει βρει ένα μονοπάτι από τη v, ενώ το S πε-

ριέχει εκείνα τα στοιχεία του R των οποίων οι εξερχόμενες ακμές δεν έχουν

ακόμη εξεταστεί από τον αλγόριθμο.

Παρατηρούμε ότι όταν μία κορυφή εισάγεται στο S εισάγεται ταυτόχρονα και

στο R από το οποίο δεν διαγράφεται ποτέ. Η παρόυσία της κορυφής στο R
αποτρέπει το να εισαχθεί δεύτερη φορά στο S. Συνεπώς υπάρχει το πολύ μία

επανάληψη του βρόχου για κάθε κορυφή, που συνεπάγεται ότι ο αλγόριθμος

τερματίζει για οποιοδήποτε στιγμιότυπο.

Μπορεί να αποδειχτεί με επαγωγή στο πλήθος των επαναλήψεων του βρόχου

ότι αν μετά την ολοκλήρωση του βρόχου ισχύει x ∈ R, τότε υπάρχει μονοπάτι

από τη v στη x. Αντίστροφα μπορεί να αποδειχτεί ότι αν υπάρχει μονοπάτι από

τη v στη x, τότε μετά την ολοκλήρωση του βρόχου ισχύει x ∈ R. Η απόδειξη

γίνεται με επαγωγή στην απόσταση της x από τη v. Συνεπώς η απάντηση που
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επιστρέφει ο αλγόριθμος είναι σωστή.

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε μία μηχανή Turing M με 5 ταινίες, η οποία

υλοποιεί μία παραλλαγή του αλγόριθμου αυτού. Η μόνη διαφορά είναι ότι η

μηχανή επιστρέφει απάντηση yes άμεσα όταν η κορυφή u πρόκειται να εισαχθεί

στο σύνολο R.

Η 1η ταινία της μηχανής περιέχει την είσοδο. Στην 2η ταινία γράφουμε σε κάθε

επανάληψη την κορυφή w. Η 3η ταινία της μηχανής περιέχει το σύνολο S, το
οποίο υλοποιείται σαν στοίβα (η εισαγωγή και η διαγραφή κορυφών γίνονται

στο τέλος της ταινίας). Η 4η ταινία της μηχανής περιέχει το σύνολο R. Στη

5η ταινία της μηχανής αντιγράφεται η κορυφή u.

Η μηχανή αρχικά ελέγχει αν η είσοδος είναι έγκυρη αναπαράσταση στιγμιοτύπου

του προβλήματος, εκτελώντας τα παρακάτω βήματα:

• Εξετάζει αν η είσοδος περιέχει ακριβώς δύο φορές το σύμβολο ;

• Ελέγχει αν το τμήμα της εισόδου αριστερά από το πρώτο ; είναι αναπαρά-
σταση ενός γραφήματος, προσομοιώνοντας τη μηχανή του παραδείγματος

45, χρησιμοποιώντας τη δεύτερη και την τρίτη ταινία ως βοηθητικές.

• Ελέγχει αν τα τμήματα της εισόδου ανάμεσα στα δύο σύμβολα ; και δεξιά
από το δεύτερο ; είναι ονόματα κορυφών του γραφήματος, αναζητώντας τα

στη δεύτερη ταινία, όπου από το προηγούμενο βήμα υπάρχουν τα ονόματα

όλων των κορυφών.

Αν η είσοδος δεν είναι ορθή συντακτικά απαντάει no. Σε αντίθετη περίπτωση

αντιγράφει το u στην 5η ταινία, το v στην 4η ταινία (ώστε να αρχικοποίησει το

R), επαναφέρει τους δρομείς των τριών πρώτων ταινιών στην αρχή της αντίστοι-

χης ταινίας, διαγράφοντας το περιεχόμενο στη 2η και 3η ταινία και αντιγράφει

το v στην 3η ταινία (ώστε να αρχικοποίησει το S).

Μετά ελέγχει αν v = u. Αν αυτό αληθεύει απαντάει yes. Αλλιώς συνεχίζει

με την εκτέλεση του κύριου βρόχου. Στην αρχή της εκτέλεσης του βρόχου

ελέγχει αν υπάρχει κάποια κορυφή στη στοίβα. Αν η στοίβα έχει αδειάσει (3η

ταινία είναι κενή) απαντάει no. Αλλιως, αντιγράφει την κορυφή w της στοίβας

στην 2η ταινία και τη διαγράφει από την 3η. Στη συνέχεια διασχίζει την ταινία

εισόδου, αναζητώντας τη λίστα γειτνίασης της κορυφής w.
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Για κάθε γείτονα x της w, εξετάζει πρώτα αν x = u (συγκρίνει με την 5η ται-

νία). Αν αυτό ισχύει μεταβαίνει στην κατάσταση yes. Σε αντίθετη περίπτωση

διασχίζει την 4η ταινία για να εξετάσει αν x ∈ R. Αν βρεί την x στην 4η ταινία,

συνεχίζει με τον επόμενο γείτονα της w. Αν φτάσει στο τέλος της 4ης ταινίας

χωρίς να βρεί την x τότε γράφει τη x στο τέλος της 3ης και της 4ης ταινίας.

΄Οταν εξαντληθεί η λίστα γειτνίασης της w, η μηχανή συνεχίζει με την επόμενη

επανάληψη του κύριου βρόχου.

΄Εστω n το μέγεθος της εισόδου. Παρατηρούμε ότι το γράφημα θα έχει το

πολύ n ακμές και το πολύ n κορυφές. Ο έλεγχος της εισόδου μπορεί να γί-

νει σε χρόνο O(n2), καθώς απαιτείται χρόνος O(n2) για να ελεγχθεί ότι το

πρώτο τμήμα της εισόδου αναπαριστά ένα γράφημα. Τα υπόλοιπα βήματα για

τον έλεγχο της εισόδου γίνονται σε O(n). Η επαναφορά των δρομέων και οι

απαραίτητες αρχικοποιήσεις πριν από το βρόχο γίνονται επίσης σε O(n).

Σε κάθε επανάληψη του βρόχου, ο έλεγχος της στοίβας, η αντιγραφή της w
και η αναζήτηση της λίστας γειτνίασης της w, απαιτούν χρόνο O(n). Γίνεται το

πολύ μία επανάληψη για κάθε κορυφή και υπάρχουν O(n) κορυφές στο γράφη-

μα, συνεπώς αυτά τα βήματα απαιτούν συνολικά χρόνο O(n2). Επιπλέον μέσα

στις επαναλήψεις του βρόχου, απαιτεί χρόνος O(n) για κάθε γείτονα x της w,

ώστε να συγκριθεί με τη u, να εξεταστεί αν βρίσκεται στην 4η ταινία και να

γραφτεί στην 3η και την 4η ταινία, αν αυτό απαιτείται. Το συνολικό πλήθος

γειτόνων σε όλες τις επαναλήψεις του βρόχου (δηλαδή το πλήθος των ακμών

του γραφήματος) είναι O(n) και άρα αυτά τα βήματα απαιτούν επίσης συνολικά

χρόνο O(n2).

Συνεπώς ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της μηχανής M είναι TM(n) = O(n2).
΄Αρα το πρόβλημα REACHABILITY ανήκει στην κλαση P.

2.5 Μη ντετερμινιστικές μηχανές Turing

Η μη ντετερμινιστική μηχανή Turing αποτελεί επέκταση της ντετερμινιστικής,

στην οποία επιτρέπεται σε κάθε κάθε χρονική στιγμή να υπάρχει ένα οποιοδή-

ποτε πλήθος επιλογών (περισσότερες από μία, ακριβώς μία ή καμία) για το βήμα

που θα εκτελεστεί. Αποτελεί μη ρεαλιστικό υπολογιστικό μοντέλο, το οποίο

ωστόσο είναι ιδαίτερα χρήσιμο για την κατάταξη υπολογιστικών προβλημάτων

σε κλάσεις, που περιέχουν προβλήματα με παρόμοιες ιδιότητες. Μπορεί να

71



προσομοιωθεί από ντετερμινιστική μηχανή, ωστόσο οι γνωστοί τρόποι προσο-

μοίωσης συνεπάγονται εκθετική αύξηση του χρόνου εκτέλεσης, ενώ παραμένει

ανοικτό πρόβλημα το κατά πόσο μπορεί να γίνει μία τέτοια προσομοίωση με

πολυωνυμική απώλεια χρόνου.

Ορισμός 28 Μη ντετερμινιστική μηχανή Turing ονομάζεται μία τετράδα
M = (K,Σ, δ, S), όπου:

• K είναι ένα πεπερασμένο, μη κενό σύνολο καταστάσεων, το οποίο δεν
περιέχει τις τελικές καταστάσεις h, yes και no.

• Σ είναι ένα πεπερασμένο αλφάβητο (μη κενό σύνολο συμβόλων) το οποίο
δεν περιέχει τα ειδικά σύμβολα > και #.

• S ∈ K είναι η αρχική κατάσταση

• δ είναι η συνάρτηση μετάβασης από το K × (Σ ∪ {>,#}) στο
2(K∪{h,yes,no})×(Σ∪{>,#})×{→,←,−}

τ.ω αν (q, b,D) ∈ δ(p, a) να ικανοποιού-
νται οι παρακάτω περιορισμοί:

– a => ανν b =>.

– αν a => τότε D 6=←.

Η έννοια της διαμόρφωσης μίας μη ντετερμινιστικής μηχανής Turing ορίζεται

με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και για τη ντετερμινιστική μηχανή. Το
M→

ορίζεται με παρόμοιο τρόπο, μόνο που δεν είναι πλεον συνάρτηση αλλά σχέση.

Επίσης τα
Mk

→,
M∗→ ορίζονται με τον ίδιο τρόπο, με τη διαφορά ότι

Mk

→ δεν είναι

συνάρτηση αλλά σχέση.

Στη μη ντετερμινιστική μηχανή Turing, ο υπολογισμός για μία είσοδο x1, x2, . . . , xm
μοιάζει με δέντρο. Κάθε κόμβος του δέντρου χαρακτηρίζεται από την ακολου-

θία των επιλογών που έχει γίνει στα προηγούμενα βήματα και έχει ως ετικέτα

μία διαμόρφωση της μηχανής.

Η ρίζα του δέντρου αντιστοιχεί στην αρχή του υπολογισμού και έχει ως ετικέτα

την αρχική διαμόρφωση. Αν ένας κόμβος έχει ετικέτα τη διαμόρωση C, η οποία

με βάση τη συνάρτηση μετάβασης μπορεί να αποφέρει οποιαδήποτε από τις δια-

μορφώσεις C1, C2, . . . , Cd, τότε ο κόμβος αυτός έχει d παιδιά τα οποία έχουν

ετικέτες C1, C2, . . . , Cd. ΄Ενας κόμβος σε αυτό το δέντρο είναι φύλλο αν έχει
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ετικέτα μία διαμόρφωση C, η οποία δεν αποφέρει καμία επόμενη διαμόρφωση

με βάση τη συνάρτηση μετάβασης (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που

η κατάσταση στη διαμόρφωση C είναι τελική κατάσταση).

Το δέντρο που περιγράφει τον υπολογισμό μίας μη ντετερμινιστικής μηχανής

Turing ενδέχεται να περιέχει άπειρα μονοπάτια. Υπολογιστικό μονοπάτι μίας

μη ντετερμινιστικής μηχανής Turing ονομάζουμε ένα μονοπάτι στο δέντρο που

περιγράφει τον υπολογισμό της μηχανής για κάποια είσοδο, το οποίο ξεκινάει

από τη ρίζα και είτε καταλήγει σε φύλλο είτε είναι άπειρο.

Σε μία μη ντετερμινιστική μηχανή, το κάθε υπολογιστικό μονοπάτι ενδέχεται

καταλήγει σε μία δική του απάντηση. Ωστόσο η έξοδος της μηχανής ορίζεται

εξετάζοντας ολόκληρο το υπολογιστικό δέντρο. Ο χρόνος εκτέλεσης μίας μη

ντετερμινιστικής μηχανής για κάποια είσοδο, καθορίζεται από το ύψος του υ-

πολογιστικού δέντρου για αυτή την είσοδο.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που για κάθε συνδυασμό-συμβόλου κατάστα-

σης υπάρχει μία ακριβώς επιλογή (για κάθε p ∈ K, a ∈ (Σ ∪ {>,#}), ισχύει
|δ(p, a)| = 1), τότε το δέντρο εκφυλίζεται σε ένα μονοπάτι που καταλήγει

σε τελική διαμόρφωση και ο χρόνος εκτέλεσης ισούται με το μήκος του μο-

νοπατιού. Συνεπώς η ντετερμινιστική μηχανή αποτελεί ειδική περίπτωση μη-

ντετερμινιστικής μηχανής.

΄Οπως και στην περίπτωση της ντετερμινιστικής μηχανής Turing, μπορούμε να

ορίσουμε μη ντετερμινιστική μηχανή Turing με k ταινίες.

Ορισμός 29 Εστω μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M = (K,Σ, δ, S)
και μία είσοδος (x1, . . . , xm) ∈ (Σ∗)m. Λέμε ότι όλα τα υπολογιστικά μονοπάτια
της M με είσοδο x1, . . . , xm τερματίζουν αν υπάρχει t τέτοιο ώστε για κάθε

k ∈ N και για κάθε διαμόρφωση C, αν IM(x1, . . . , xm)
Mk

→ C, τότε k ≤ t.

Ορισμός 30 Εστω μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M = (K,Σ, δ, S).
Μια διαμόρφωση της M ονομάζεται τερματική αν δεν υπάρχει διαμόρφωση C ′

της M τέτοια ώστε C
M→ C ′.

Ορισμός 31 Εστω μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M = (K,Σ, δ, S)
και μία είσοδος (x1, . . . , xm) ∈ (Σ∗)m. Λέμε ότι η M αποδέχεται την είσοδο

x1, . . . , xm αν
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(α) όλα τα υπολογιστικά μονοπάτια της M με είσοδο x1, . . . , xm τερματίζουν

(β) IM(x1, . . . , xm)
M∗→ (yes, w, n), για κάποια w ∈ (Σ ∪ {>,#})∗ , n ∈ N

και

(γ) για κάθε τερματική διαμόρφωση C τηςM τέτοια ώστε IM(x1, . . . , xm)
M∗→

C, ισχύει C = (q, w, n), για κάποια q ∈ {yes, no}, w ∈ (Σ ∪ {>,#})∗ ,
n ∈ N.

Ορισμός 32 Εστω μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M = (K,Σ, δ, S)
και μία είσοδος (x1, . . . , xm) ∈ (Σ∗)m. Λέμε ότι η M απορρίπτει την είσοδο

x1, . . . , xm αν

(α) όλα τα υπολογιστικά μονοπάτια της M με είσοδο x1, . . . , xm τερματίζουν

(β) για κάθε τερματική διαμόρφωση C τηςM τέτοια ώστε IM(x1, . . . , xm)
M∗→

C, ισχύει C = (no, w, n), για κάποια w ∈ (Σ ∪ {>,#})∗ , n ∈ N.

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, μία μη ντετερμινιστική μηχανή αποδέ-

χεται μία είσοδο αν όλα τα υπολογιστικά μονοπάτια της είναι πεπερασμένα,

υπάρχει ένα υπολογιστικό μονοπάτι που δίνει απάντηση yes και τα υπόλοιπα

δίνουν απάντηση που είναι είτε yes είτε no. Αντίστοιχα απορρίπτει μία είσοδο

αν όλα τα υπολογιστικά μονοπάτια είναι πεπερασμένα και δίνουν απάντηση no.

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία ασυμμετρία στον ορισμό της αποδοχής και της

απορριψης, από την οποία πηγάζει η χρησιμότητα της μη-ντετερμινιστικής μη-

χανής για την κατάταξη των υπολογιστικών προβλημάτων απόφασης.

Ορισμός 33 Εστω μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M = (K,Σ, δ, S)
και μία γλώσσα L ⊆ Σ∗. Λέμε ότι η M αποφασίζει την L αν για κάθε x ∈ Σ∗

ισχύουν τα παρακάτω:

• αν x ∈ L, τότε η M αποδέχεται τη x.

• αν x 6∈ L, τότε η M απορρίπτει τη x.

Παράδειγμα 46 Η παρακάτω μηχανή Turing M με αρχική κατάσταση s
αποφασίζει τη γλώσσα L = {ww | w ∈ {0, 1}∗}.
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0 1 # >
s (s, 0,→) (s, 1,→) (z,#,←) (s,>,→)

(p0,#,→) (p1,#,→)
p0 (p0, 0,→) (p1, 0,→) (r, 0,←)
p1 (p0, 1,→) (p1, 1,→) (r, 1,←)
r (r, 0,←) (r, 1,←) (q,#,→)
q (q0, 0,←) (q1, 1,←) (z,#,←)
q0 (t0, 0,←) (t0, 1,←) (q0,#,←) (no,>,−)
q1 (t1, 0,←) (t1, 1,←) (q1,#,←) (no,>,−)
t0 (t0, 0,←) (t0, 1,←) (u0,#,→) (u0, >,→)
t1 (t1, 0,←) (t1, 1,←) (u1,#,→) (u1, >,→)
u0 (v,#,→) (no, 1,−)
u1 (no, 0,−) (v,#,→)
v (v, 0,→) (v, 1,→) (x,#,→)
x (q,#,→) (q,#,→) (x,#,→)
z (no, 0,−) (no, 1,−) (z,#,←) (yes,>,−)

Σημειώνεται ότι, αν η θέση του πίνακα που αντιστοιχεί σε μία κατάσταση q
και ένα σύμβολο a είναι κενή τότε αυτό σημαίνει ότι δ(q, a) = ∅ (το οποίο δεν

σημαίνει απαραίτητα ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός κατάστασης συμβόλου

δεν θα εμφανιστεί ποτέ σε έναν υπολογισμό της μηχανής).

Παρακάτω δίνεται η περιγραφή της μηχανής με διάγραμμα:

p0 u0

u1p1

s r

t0

t1

v

q0

q1

x q

yes

no

z

>|>,→
1 | 1,→
0 | 0,→

0 | #,→

1 | #,→

# | #,←

0 | 0,→

1 | 1,→

0 | 1,→ 1 | 0,→

# | 0,←

# | 1,←

1 | 1,←
0 | 0,←

# | #,→

# | #,←

0 | 0,←

1 | 1,←

# | #,←

# | #,←

0 | 0,←

0 | 0,←

1 | 1,←

1 | 1,←

1 | 1,←
0 | 0,←

0 | 0,←
1 | 1,←

# | #,→

# | #,→

>|>,→

>|>,→

1 | 1,−

0 | 0,−

0 | #,→

1 | #,→

0 | 0,→
1 | 1,→

0 | #,→
1 | #,→

# | #,→

0 | 0,−
1 | 1,−>|>,−

# | #,←

# | #,→

>|>,−

>|>,−
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Η μηχανή διαβάζει την είσοδο και για κάθε σύμβολο έχει δύο επιλογές: να

το προσπεράσει ή να το θεωρήσει ως αρχή του δεύτερου αντίγραφου της w.

Στη δεύτερη περίπτωση ο υπολογισμός συνεχίζεται ντετερμινιστικά: ολισθαίνει

το υπόλοιπο της εισόδου προς τα δεξιά και στη συνέχεια ελέγχει ότι τα δύο

τμήματα στα οποία έχει χωρίσει την εισόδο είναι ίσα. Μετά από κάθε επιτυχή

σύγκριση συμβόλου, διαγράφει το σύμβολο και από τα δύο τμήματα της εισόδου

και συνεχίζει με το επόμενο σύμβολο.

Αν η είσοδος είναι της μορφής ww, τότε κάποια ακολουθία επιλογών θα χωρίσει

την είσοδο σε δύο τμήματα ίσου μήκους και ο έλεγχος για ισότητα θα πετύχει.

Το αντίστοιχο υπολογιστικό μονοπάτι θα επιστρέψει απάντηση yes. Σημειώ-

νεται ότι όλα τα άλλα υπολογιστικά μονοπάτια θα επιστρέψουν απάντηση no,
καθώς οποιαδήποτε άλλη ακολουθία μη ντετερμινιστικών επιλογών χωρίζει την

είσοδο σε δύο τμήματα διαφορετικού μήκους.

Αν αντίθετα η είσοδος δεν είναι της μορφής ww, τότε ακόμη και για την α-

κολουθία επιλογών που τη χωρίζει σε δύο τμήματα ίσου μήκους, ο έλεγχος για

ισότητα θα αποτύχει. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση όλα τα υπολογιστικά

μονοπάτια θα επιστρέψουν απάντηση no.

Παράδειγμα 47 Η παρακάτω μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M με 2

ταινίες, αποδέχεται την είσοδο x1, x2 ∈ {a, b}∗ αν η x1 περιέχεται στη x2,

αλλιώς την απορρίπτει. Το αλφάβητο της μηχανής είναι Σ = {a, b}, το σύνολο

καταστάσεων είναι {s, t, p}, αρχική κατάσταση είναι η S = s και η συνάρτηση

μετάβασης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (συγκρίνετε με το παράδειγμα 39):
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P ∈ K σ1 ∈ Σ σ2 ∈ Σ δ(P, σ1, σ2)
s > > (s, (>,→), (>,→))
s a # (s, (a,→), (a,→))
s b # (s, (b,→), (b,→))
s # # (s, (#,−), (#,←))
s # a (s, (#,−), (a,←))
s # b (s, (#,−), (b,←))
s # > (t, (#,→), (>,−))
t a > (t, (a,→), (>,−))

(p, (a,−), (>,→))
t b > (t, (b,→), (>,−))

(p, (b,−), (>,→))
t # > (p, (#,−), (>,→))
p a a (p, (a,→), (a,→))
p b b (p, (b,→), (b,→))
p a b (no, (a,−), (b,−))
p b a (no, (b,−), (a,−))
p a # (yes, (a,−), (#,−))
p b # (yes, (b,−), (#,−))
p # # (yes, (#,−), (#,−))
p # a (no, (#,−), (a,−))
p # b (no, (#,−), (b,−))

΄Οπως και η ντετερμινιστική μηχανή του παραδείγματος 39, η M μηχανή αρχικά

αντιγράφει το x1 στη δεύτερη ταινία και στη συνέχεια επαναφέρει το δρομέα

της δεύτερης ταινίας στην αρχή της.

Στη συνέχεια επιλέγει μη ντετερμινιστικά ένα σύμβολο της x2 και ελέγχει ντε-

τερμινιστικά αν μία εμφάνιση της x1 ξεκινάει από αυτό το σύμβολο της x2. Αν ο

παραπάνω έλεγχος είναι επιτυχής, τότε μεταβαίνει στην κατάσταση yes, αλλιώς
μεταβαίνει στην κατάσταση no.

Αν η x1 περιέχεται στη x2, τότε κάποια ακολουθία επιλογών θα επιλέξει σω-

στά το σημείο της x2 στο οποίο αρχίζει μία εμφάνιση της x1 και το αντίστοιχο

υπολογιστικό μονοπάτι θα επιστρέψει απάντηση yes.

Αν αντίθετα η x1 δεν περιέχεται στη x2, τότε ο έλεγχος θα αποτύχει για κάθε

ακολουθία επιλογών και άρα όλα τα υπολογιστικά μονοπάτια θα επιστρέψουν
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απάντηση no.

Στη συνέχεια ορίζουμε τυπικά το χρόνο εκτέλεσης μίας μη ντετερμινιστικής

μηχανής Turing για μία είσοδο. Περιοριζόμαστε στην περίπτωση που η είσοδος

αποτελείται από μία μόνο συμβολοσειρά, ωστόσο ο ορισμός επεκτείνεται άμεσα

και στη γενική περίπτωση όπου η είσοδος αποτελείται από m συμβολοσειρές.

Ορισμός 34 ΄Εστω M = (K,Σ, δ, S) μη ντετερμινιστική μηχανή Turing
με k ταινίες και x ∈ Σ∗. Συμβολίζουμε με tM(x) το χρόνο εκτέλεσης της
μηχανής M για την είσοδο x, ο οποίος ορίζεται με τον παρακάτω τρόπο:

• Αν υπάρχει t ∈ N τέτοιο ώστε

– να υπάρχει διαμόρφωση C τέτοια ώστε IM(x)
Mt

→ C

– για κάθε διαμόρφωση C ′, αν IM(x)
Mr

→ C ′ τότε r ≤ t

τότε tM(x) = t.

• Αλλιώς tM(x) =∞.

Ο χρόνος εκτέλεσης TM(n) μίας μη ντετερμινιστικής μηχανής ως συνάρτηση

του μήκους της εισόδου, ορίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με βάση το tM(x)
όπως και στην περίπτωση της ντετερμινιστικής μηχανής. Αντίστοιχα λέμε ότι

η μη ντετερμινιστική μηχανή M λειτουργεί σε χρόνο f(n), αν για κάθε n ∈ N
ισχύει TM(n) ≤ f(n).

Παράδειγμα 48 Η μηχανής του παραδείγματος 46 έχει χρόνο εκτέλεσης

TM(n) = O(n2). Παράγματι, αν η είσοδος έχει μήκος n, τότε αρχικά απαιτού-

νται O(n) βήματα για το (μη ντετερμινιστικό) διαχωρισμό της σε δύο τμήματα

και την ολίσθηση του δεύτερου από αυτά προς τα δεξιά. Στη συνέχεια γίνο-

νται το πολύ n/2 συγκρίσεις συμβόλων, κάθε μία από τις οποίες απαιτεί χρόνο

O(n). Τέλος, ενδέχεται να χρειαστούν O(n) βήματα για να διαπιστωθεί ότι

έχει διαγραφεί ολόκληρο το πρώτο τμήμα της εισόδου.

78



2.6 Η κλάση πολυπλοκότητας NP

Ορισμός 35 Η γλώσσα L ανήκει στην κλάση πολυπλοκότηταςNTIME(f(n))
αν υπάρχει μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M με k ταινίες η οποία απο-
φασίζει την L, τέτοια ώστε TM(n) = O(f(n)).

Η κλάση πολυπλοκότητας που ορίζεται παρακάτω, αποτελεί κεντρικό αντικεί-

μενο μελέτης στη Θεωρία Πολυπλοκότητας.

Ορισμός 36 NP =
⋃
i>0 NTIME(ni).

Θεώρημα 16 Για κάθε συνάρτηση f(n) από το N στο N, ισχύειTIME(f(n)) ⊆
NTIME(f(n))

Απόδειξη: Παρατηρούμε ότι μία (ντετερμινιστική) μηχανή Turing αποτελεί

ειδική περίπτωση μη ντετερμινιστικής μηχανής και ότι ο ορισμός του χρόνου

εκτέλεσης για μη ντετερμινιστική μηχανή Turing αποτελεί επέκταση του αντί-

στοιχου ορισμού για ντετερμινιστική μηχανή.

Πόρισμα 5 P ⊆ NP

Το ερώτημα αν η NP είναι ίση με την P (δηλαδή το αν ισχύει η αντίστροφη

σχέση εγκλεισμού) αποτελεί το σημαντικότερο ανοικτό πρόβλημα της θεωρητι-

κής πληροφορικής. Οι περισσότεροι επιστήμονες εικάζουν ότι P 6= NP, καθώς

οι προσπάθεια για εύρεση πολυωνυμικών αλγόριθμων για τα δύσκολα προβλή-

ματα της κλάσης NP δεν έχει καρποφορήσει για περισσότερο από μισό αιώνα.

Με βάση το προηγούμενο πόρισμα όλες οι γλώσσες (και τα προβλήματα από-

φασης) που έχουμε δείξει ανήκουν στην κλάση P είναι παραδείγματα γλωσσών

που ανήκουν στην κλάση NP. Στη συνέχεια θα δούμε ορισμένα πιο αντιπροσω-

πευτικά παραδείγματα προβλήμάτων απόφασης που ανήκουν στην κλαση NP,

τα οποία (όπως θα δείξουμε αργότερα) δεν ανήκουν στην κλάση P εκτός εάν

P = NP.

Ορισμός 37 Ονομαζουμε χρωματισμό ενός γραφήματος G(V,E) μία συνάρ-
τηση c : V → C, τέτοια ώστε

∀{u, v} ∈ E (c(u) 6= c(v))

όπου το C είναι ένα οποιοδήποτε πεπερασμένο σύνολο χρωμάτων.

79



Ορισμός 38 Ονομάζουμε χρωματικό αριθμό χ(G) ενός γραφήματος G(V,E)
το ελάχιστο πλήθος χρωμάτων που απαιτείται για να χρωματίσουμε το G.

Ορισμός 39 Στο πρόβλημα απόφασης 3-COLORING δίνεται ένα γράφημα

G και ζητείται να αποφασιστεί αν χ(G) ≤ 3.

Θεώρημα 17 Το πρόβλημα 3-COLORING ανήκει στην κλάση NP.

Απόδειξη: Μπορούμε να αναπαραστήσουμε ένα στιγμιότυπο G του προβλή-

ματος 3-COLORING με μία συμβολοσειρά, όπως στο παράδειγμα 45, με τους

παρακάτω επιπλέον περιορισμούς:

• αν η v ανήκει στη λίστα γειτνίασης της u τότε και η u ανήκει στη λίστα

γειτνίασης της v (έτσι ώστε το γράφημα να είναι μη κατευθυνόμενο)

• καμία κορυφή δεν ανήκει στη λίστα γειτνίασής της (έτσι το γράφημα να

μην περιέχει βρόχους)

Θα σχεδιάσουμε μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M με τρεις ταινίες, η

οποία θα επιλύει σε πολυωνυμικό χρόνο το πρόβλημα 3-COLORING, δηλαδή

μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing η οποία θα αποφασίζει τη γλώσσα που

αποτελείται από τις αναπαραστάσεις όλων των ΝΑΙ-στιγμιοτύπων του προβλή-

ματος.

Η μηχανή αρχικά ελέγχει αν η είσοδος είναι έγκυρη αναπαράσταση στιγμιοτύπου

του 3-COLORING, εκτελώντας τα παρακάτω βήματα:

• Ελέγχει αν η είσοδος είναι αναπαράσταση ενός γραφήματος, προσομοιώ-

νοντας τη μηχανή του παραδείγματος 45, χρησιμοποιώντας τη δεύτερη και

την τρίτη ταινία ως βοηθητικές.

• Ελέγχει ότι το γράφημα είναι μη κατευθυνόμενο.

• Ελέγχει ότι το γράφημα δεν περιέχει βρόχους.

Αν αν κάποιος από τους παραπάνω ελέγχους αποτύχει, τότε μεταβαίνει στην

κατάσταση no.
Αν η είσοδος είναι συντακτικά ορθή, τότε επαναφέρει κάθε δρομέα στην αρχή

της αντίστοιχης ταινίας.
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Στη συνέχεια διασχίζει την δεύτερη ταινία, η οποία περιέχει τα ονόματα ό-

λων το κορυφών του γραφήματος, και κάθε φορά που διαβάζει το σύμβολο που

έπεται ενός ονόματος (το − ή το τελικό #) έχει τρεις επιλογές: μπορεί να

γράψει στη θέση του οποιοδήποτε από τα σύμβολα a, b, c που αντιστοιχούν

στα τρία χρώματα. ΄Οταν ολοκληρώθεί αυτή τη διαδικασία, η μηχανή έχει α-

ναθέσει με μη ντετερμινιστικό τρόπο χρώματα στις κορυφές του γραφήματος.

Στη τελευταία φάση της εκτέλεσής της η μηχανή επαληθεύει ότι η ανάθεση

χρωμάτων που έχει επιλέξει αποτελεί έναν έγκυρο χρωματισμό. Για το σκοπό

αυτό, διασχίζει την πρώτη ταινία η οποία περιέχει τις λίστες γειτνίασης όλων

των κορυφών και για κάθε κορυφή v εκτελεί τα παρακάτω βήματα:

• Αναζητεί τη v στην δεύτερη ταινία, βρίσκει το χρώμα της και το απομνη-

μονεύει στην κατάσταση.

• Για κάθε κορυφή u στη λίστα γειτνίασης της v, αναζητεί τη u στη δεύτερη

ταινία, βρίσκει το χρώμα της και το συγκρίνει με αυτό της v. Αν είναι

ίδια, τότε η μηχανή μεταβαίνει στην κατάσταση no. Αλλιώς συνεχίζει με

την επόμενη κορυφή της λίστας, αν υπάρχει.

΄Οταν η μηχανή φτάσει στο τέλος της πρώτης ταινίας έχοντας εξετάσει όλες τις

λίστες γειτνίασης, τότε μεταβαίνει στην κατάσταση yes.

Αν ο χρωματικός αριθμός του γραφήματος είναι το πολύ 3, τότε κάποια ακολου-

θία επιλογών θα κατασκευάσει έναν χρωματισμό των κορυφών με τρία χρώματα

και στη συνέχεια η φάση της επαλήθευσης θα επιβεβαιώσει ότι ο χρωματισμός

αυτός είναι πράγματι έγκυρος, οδηγώντας τη μηχανή στην κατάσταση yes.

Αν αντίθετα ο χρωματικός αριθμός του γραφήματος είναι μεγαλύτερος από 3,

τότε για κάθε ανάθεση των τριών χρωμάτων στις κορυφές, θα υπάρχουν δύο

γειτονικές κορυφές με το ίδιο χρώμα, κάτι το οποίο θα διαπιστωθεί στη φάση

της επαλήθευσης, οδηγώντας τη μηχανή στην κατάσταση no.

΄Εστω n το μέγεθος της εισόδου. Τότε το γράφημα θα έχει το πολύ n κορυφές

και το πολύ n ακμές. Ο χρόνος που απαιτείται για να ελεγχθεί ότι η είσοδος

αναπαριστά ένα γράφημα είναι O(n2). Για να ελεγχθει ότι το γράφημα είναι

μη κατευθυνόμενο, ελέγχεται για κάθε ακμή, αν υπάρχει στο γράφημα και η

αντίστροφή της. Ο έλεγχος αυτός απαιτεί χρόνο O(n) για κάθε ακμή, άρα

συνολικά απαιτεί επίσης χρόνο O(n2). Τέλος ο έλεγχος για ύπαρξη βρόχων
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μπορεί να γίνει σε O(n). Συνολικά ο έλεγχος της εισόδου, γίνεται σε O(n2).

Η μη ντετερμινιστική ανάθεση χρωμάτων γίνεται σε χρόνο O(n). Ο έλεγ-

χος εγκυρότητας του χρωματισμού απαιτεί την ευρέση του χρώματος για καθε

εμφάνιση ονόματος κορυφής στην αναπαράσταση του γραφήματος. Συνεπώς

γίνονται το πολύ n αναζητήσεις χρωμάτων. Επιπλέον κάθε αναζήτηση χρώμα-

τος απαιτεί χρόνο O(n). ΄Αρα ο έλεγχος εγκυρότητας του χρωματισμού απαιτεί

χρόνο O(n2).

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της μηχανής M είναι TM(n) = O(n2). ΄Αρα το

πρόβλημα 3-COLORING ανήκει στην κλαση NP.

Ορισμός 40 ΄Εστω ένα προκαθορισμένο αριθμήσιμο σύνολο προτασιακών με-

ταβλητών P . Η έννοια της λογικής πρότασης ορίζεται επαγωγικά:

• Κάθε μεταβλητή x ∈ P είναι λογική πρόταση

• Αν φ1 και φ2 είναι λογικές προτάσεις, τότε και οι (φ1 ∨ φ2), (φ1 ∧ φ2) και
(φ1 → φ2) είναι λογικές προτάσεις.

• Αν φ είναι λογική πρόταση, τότε και η (¬φ) είναι λογική πρόταση.

Συνήθως χρησιμοποιούμε κανόνες προτεραιότητας στους λογικούς συνδέσμους,

ώστε να μειώνεται το πλήθος των παρενθέσεων. Οι λογικοί σύνδεσμοι σε φθί-

νουσα σειρά προτεραιότητας είναι:

¬,∧,∨,→

Ορισμός 41 Ανάθεση αληθοτιμών ονομάζεται μία συνάρτηση από το σύνολο

προτασιακών μεταβλητών P στο {true, false}.

Ορισμός 42 ΄Εστω V μία ανάθεση αληθοτιμών. Ορίζουμε αναδρομικά τη
σχέση V |= φ:

• Αν x ∈ P , V |= x ανν V (x) = true

• V |= ¬φ ανν δεν ισχύει V |= φ

• V |= φ1 ∨ φ2 ανν V |= φ1 ή V |= φ2

• V |= φ1 ∧ φ2 ανν V |= φ1 και V |= φ2
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• V |= φ1 → φ2 ανν V |= φ2 ή δεν ισχύει V |= φ1

Αν V |= φ τότε λέμε ότι η V ικανοποιεί τη φ, ότι η φ είναι αληθής με βάση τη

V και γράφουμε καταχρηστικά V (φ) = true.

Τα προβλήματα ικανοποιησιμότητας που θα εξετάσουμε στη συνέχεια έχουν ως

στιγμιότυπα λογικές προτάσεις που έχουν μία ειδική μορφή.

Ορισμός 43 Μία λογική πρόταση ` ονομάζεται στοιχειώδης πρόταση αν ` = x
ή ` = ¬x για κάποια προτασιακή μεταβλητή x. Μία λογική πρόταση c ονομάζε-
ται φράση αν c = `1∨`2∨. . .∨`k, όπου k ≥ 1 και `1, `2, . . . , `k είναι στοιχειώδεις
προτάσεις. Μία λογική πρόταση φ λέμε ότι βρίσκεται σε συζευκτική κανονική
μορφή αν φ = c1 ∧ c2 ∧ . . . ∧ cm, όπου m ≥ 1 και c1, c2, . . . , cm είναι φράσεις.

Παρατηρούμε ότι ένα μία φράση μπορεί να αποτελείται από μία μόνο στοιχειώδη

πρόταση. Αντίστοιχα ένα φράση αποτελεί από μόνη της λογική πρόταση σε

συζευκτική κανονική μορφή.

Παράδειγμα 49 Η λογική πρόταση (x1 ∨ ¬x2 ∨ x3) ∧ (x1 ∨ x2) ∧ (¬x3)
βρίσκεται σε συζευκτική κανονική μορφή. Οι λογικές προτάσεις x1 ∨¬x2 ∨ x3,

x1 ∨ x2, και ¬x3 είναι φράσεις. Οι λογικές προτάσεις x1, x2, ¬x2, x3, ¬x3 είναι

στοιχειώδεις προτάσεις.

Ορισμός 44 Στο πρόβλημα απόφασης SAT δίνεται μία λογική πρόταση φ
σε συζευκτική κανονική μορφή και ζητείται να αποφασιστεί αν η φ είναι ικανο-
ποιήσιμη, δηλαδή αν υπάρχει ανάθεση αληθοτιμών V στις μεταβλητές της φ
τέτοια ώστε V |= φ.

Θεώρημα 18 Το πρόβλημα SAT ανήκει στην κλάση NP.

Απόδειξη: Μπορούμε να αναπαραστήσουμε ένα στιγμιότυπο φ του προβλή-

ματος SAT με μία συμβολοσειρά από το Σ∗SAT , όπου ΣSAT = {x, 0, 1,¬,∨,∧, (, )}.
Κάθε μεταβλητή αναπαρίσταται από μία συμβολοσειρά της μορφής xw, w ∈
{0, 1}∗.

Το σύνολο των συμβολοσειρών που αναπαριστούν λογικές προτάσεις σε συ-

ζευκτική κανονική μορφή περιγράφεται από την παρακάτω κανονική έκφραση,
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στην οποία αντί για τα σύμβολα ( και ) στο αλφαβήτου ΣSAT χρησιμοποιού-

με τα σύβολα [ και ], ώστε να αποφευχθεί η σύγχιση με τις παρενθέσεις που

απαιτούνται για το σχηματισμό της κανονικής έκφρασης.

[(¬+ ε)x(0 + 1)∗(∨(¬+ ε)x(0 + 1)∗)∗](∧[(¬+ ε)x(0 + 1)∗(∨(¬+ ε)x(0 + 1)∗)∗])∗

Θα σχεδιάσουμε μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M με δύο ταινίες η

οποία θα επιλύει σε πολυωνυμικό χρόνο το πρόβλημα SAT, δηλαδή μία μη ντε-

τερμινιστική μηχανή Turing η οποία θα αποφασίζει τη γλώσσα που αποτελείται

από τις συμβολοσειρές που αναπαριστούν ικανοποιήσιμες λογικές προτάσεις σε

συζευκτική κανονική μορφή.

Η μηχανή αρχικά ελέγχει αν η είσοδος είναι έγκυρη αναπαράσταση στιγμιοτύ-

που του SAT . ΄Οπως δείξαμε στο Θεώρημα 10 αυτό μπορεί να γίνει σε χρόνο

O(n), καθώς οι συμβολοσειρές που αποτελούν στιγμιότυπα του SAT συγκρο-

τούν μία κανονική γλώσσα.

Ο παραπάνω έλεγχος γίνεται μετακινώντας το δρομέα της πρώτης ταινίας προς

τα δεξιά μέχρι να συναντήσει το σύμβολο #. Ταυτόχρονα, η μηχανή μετακινεί

το δρομέα της δεύτερης ταινίας προς τα δεξιά, έχοντας σε κάθε βήμα τέσσερεις

επιλογές: στη θέση του συμβόλου # που διαβάζει μπορεί να γράψει ένα από

σύμβολα x, 0, 1 ή ). Μετά την ανάγνωση ολόκληρης της εισόδου, αν η μηχα-

νή διαπιστώσει ότι η είσοδος δεν αναπαριστά πρόταση σε συζευκτική κανονική

μορφή, τότε μεταβαίνει στην κατάσταση no. Αλλιώς επαναφέρει τους δρομείς

στην αρχή κάθε ταινίας ώστε να συνεχίσει με την επόμενη φάση της λειτουρ-

γίας της.

Μετά τον έλεγχο της εισόδου η μηχανή έχει στην πρώτη ταινία την αναπαρά-

σταση μίας πρότασης φ σε συζευκτική κανονική μορφή. Το περιεχόμενο της

δεύτερης ταινίας ερμηνεύεται από τη μηχανή ως η αναπαράσταση μίας ανάθεσης

αληθοτιμών V : μία μεταβλητή με αναπαράσταση xw είναι αληθής με βάση τη

V αν και μόνο αν το xw) περιέχεται ως υπο-συμβολοσειρά στην δεύτερη ταινία.

Σημειώνεται ότι επειδή το μήκος του περιεχομένου της δεύτερης ταινίας είναι

ίσο με το μήκος της εισόδου, ειναι αρκετό για να αναπαρασταθεί οποιαδήποτε

ανάθεση αληθοτιμών (μπορούν να γραφτούν οι αναπαραστάσεις όλων των μετα-

βλητών που περιέχονται στην είσοδο και συνεπώς και οποιοδήποτε υποσύνολό
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τους, το οποίο περιέχει τις αληθείς μεταβλητές με βάση αυτή την ανάθεση).

Στη συνέχεια η μηχανή ελέγχει αν η λογική έκφραση φ ικανοποιείται από την

ανάθεση αληθοτιμών V , με τον παρακάτω τρόπο: Η μηχανή διασχίζει την πρώ-

τη ταινία και εξετάζει αν όλες οι φράσεις της φ ικανοπούνται από τη V . Αν

διαπιστώσει ότι κάποια φράση της φ δεν ικανοποιείται από την V , τότε μετα-

βαίνει στην κατάσταση no, καθώς σε αυτή την περίπτωση η φ δεν ικανοποιείται

από τη V . Αν ωστόσο φτάσει στο τέλος της ταινίας έχοντας επαληθεύσει ότι

όλες οι φράσεις ικανοποιούνται από τη V , τότε μεταβαίνει στην κατάσταση yes.

Για να επαληθεύσει ότι μία φράση c ικανοποιείται από τη V , οι στοιχειώδεις

προτάσεις στη c εξετάζονται με τη σειρά. Αν βρεθεί μία στοιχειώδης πρόταση

που ικανοποιείται από τη V , τότε ολόκληρη η φράση c ικανοποιείται από τη V
και η μηχανή συνεχίζει με την επόμενη φράση. Αν ωστόσο εξεταστούν όλες οι

στοιχειώδεις προτάσεις στη c, και καμία δεν ικανοποιείται από τη V , τότε η c
δεν ικανοποιείται από τη V (και όπως έχει αναφερθεί ήδη, η μηχανή τερματίζει

στην κατάσταση no).

Ο έλεγχος για το αν μία στοιχειώδης πρόταση ` ικανοποιείται από τη V γίνεται

με αναζήτηση της μεταβλητής που περιέχεται στη ` στην δεύτερη ταινία, ώστε

να διαπιστωθεί αν είναι αληθής ή ψευδής με βάση τη V . Αν η μεταβλητή βρεθεί

στη δεύτερη ταινία και η ` δεν περιέχει άρνηση ή η μεταβλητή δεν βρεθεί στη

δεύτερη ταινία και η ` περιέχει άρνηση, τότε η ` ικανοποιείται από την V . Σε

κάθε άλλη περίπτωση η ` δεν ικανοποιείται από την V .

Αν η λογική πρόταση φ είναι ικανοποιήσιμη, τότε η μηχανή σε κάποια ακολουθία

μη ντετερμινιστικών επιλογών θα γράψει στη δεύτερη ταινία την αναπαράσταση

μίας ανάθεσης αλήθοτιμών που ικανοποιεί την φ. Συνεπώς για τη συγκεκριμένη

ακολουθία επιλογών η μηχανή θα τερματίσει στην κατάσταση yes.

Αν αντίθετα η λογική πρόταση φ δεν είναι ικανοποιήσιμη, τότε ότι και αν γράψει

η μηχανή στη δεύτερη ταινία, θα διαπιστώσει στη συνέχεια ότι δεν αποτελεί α-

νάθεση αλήθοτιμών που ικανοποιεί την φ. Συνεπώς για οποιαδήποτε ακολουθία

επιλογών η μηχανή θα τερματίσει στην κατάσταση no.

΄Εστω n το μέγεθος της εισόδου. Τότε η λογική πρόταση περιέχει το πολύ n
στοιχειώδεις προτάσεις. Ο χρόνος που απαιτείται για να ελεγχθεί ότι η είσο-
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δος αναπαριστά μία λογική πρόταση φ σε συζευκτική κανονική μορφή και να

γραφτεί μη ντετερμινιστικά η ανάθεση αληθοτιμών V στη δεύτερη ταινία είναι

O(n).

Για να ελεγχθει ότι η V ικανοποιεί τη φ γίνεται διάσχιση της πρώτης ταινίας

και κάθε φορά που σε κάποια θέση της ταινίας ο δρομέας διαβάζει το αρχικό

σύμβολο x ενός ονόματος μεταβλητής, γίνεται αναζήτηση του ονόματος αυτού

στη δεύτερη ταινία, η οποία στη χειρότερη περίπτωση απαιτεί O(n), ώστε να

εξεταστεί ολόκληρο το περιεχόμενό της δεύτερης ταινίας. Επειδή απαιτούνται

O(n) τέτοιες αναζητήσεις, ο συνολικός χρόνος για να ελεγχθει ότι η V ικανο-

ποιεί τη φ είναι O(n2).

Συνεπώς, ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της μηχανήςM είναι TM(n) = O(n2).
΄Αρα το πρόβλημα SAT ανήκει στην κλαση NP.

Παρατηρούμε ότι οι μηχανές Turing στις αποδείξεις των παραπάνω θεωρημάτων

έχουν παρόμοια δομή: μετά το συντακτικό έλεγχο του στιγμιοτύπου, χρησιμο-

ποιούν τη δυνατότητά τους να πραγματοποιούν μη ντετερμινιστικές επιλογές

ώστε να σχηματίσουν μία συμβολοσειρά η οποία αποτελεί ένα ‘πιστοποιητικό’

για το ότι η είσοδος είναι ένα ΝΑΙ-στιγμιότυπο. Στη συνέχεια, το κάθε υπολο-

γιστικό μονοπάτι ελέγχει ντετερμινιστικά αν το αντίστοιχο πιστοποιητικό είναι

έγκυρο, δηλαδή αν αποδεικνύει ότι η είσοδος είναι ένα ΝΑΙ-στιγμιότυπο. Η

ομοιότητα αυτή δεν είναι συμπτωματική, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Το επόμενο θεώρημα δίνει έναν ισοδύναμο ορισμό της κλάσης NP, ο οποίος δεν

απαιτεί την έννοια του μη ντετερμινισμού. Θα χρειαστεί ο παρακάτω ορισμός:

Ορισμός 45 ΄Εστω R ⊆ Σ∗ × Σ∗ μια διμελής σχέση επί του Σ∗. Η R
ονομάζεται:

• Αποφασίσιμη σε πολυωνυμικό χρόνο αν η γλώσσα {x; y | (x, y) ∈ R}
ανήκει στην κλάση P (όπου ; ένα διαχωριστικό σύμβολο που δεν ανήκει
στο Σ).

• Πολυωνυμικά ισοζυγισμένη αν υπάρχουν ακέραιοι a, k > 0 και c ≥ 0
τέτοιοι ώστε για κάθε x, y ∈ Σ∗, (x, y) ∈ R⇒ |y| ≤ a|x|k + c.

Θεώρημα 19 ΄Εστω L ⊆ Σ∗ μία γλώσσα. Ισχύει ότι L ∈ NP αν και μόνο
αν υπάρχει μία σχέση R αποφασίσιμη σε πολυωνυμικό χρόνο και πολυωνυμικά
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ισοζυγισμένη τέτοια ώστε

L = {x | ∃y : (x, y) ∈ R}

Απόδειξη: ΄Εστω ότι υπάρχει μία τέτοια σχέση R. Τότε υπάρχουν σταθε-

ρές a, k, c, d > 0 τέτοιες ώστε (x, y) ∈ R ⇒ |y| ≤ a|x|k + c, και L′ = {x; y |
(x, y) ∈ R} ∈ TIME(nd). Η τελευταία σχέση συνεπάγεται ότι υπάρχει μία

ντετερμινιστική μηχανή Turing M ′
η οποία αποφασίζει την L′, τέτοια ώστε

TM ′(n) = O(nd). Σχεδιάζουμε μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M η

οποία αποφασίζει την L.

Η M με είσοδο x με |x| = n

• υπολογίζει το ank + c σε μοναδιαία αναπαράσταση, γράφοντας τη συμβο-

λοσειρά 1an
k+c

σε μία απο τις ταινίες της,

• γράφει αμέσως μετά από την είσοδο το σύμβολο ; και μία ακολουθία συμ-

βόλων y ∈ Σ∗, η οποία σχηματίζεται μη ντετερμινιστικά και έχει μήκος το

πολύ ank+c (το μήκος του y μπορεί να ελεγχθεί εύκολα χρησιμοποιώντας

τα ψηφία 1 του προηγούμενου βήματος) και

• ελέγχει αν το x; y ∈ L′, εκτελώντας τα βήματα της μηχανής M ′
και

μεταβαίνει στην κατάσταση yes ή no ανάλογα με την απάντηση.

Αν x ∈ L, τότε σε κάποια από τις μη ντετερμινιστικές επιλογές της η μηχανή θα

σχηματίσει ένα y τέτοιο ώστε (x, y) ∈ R και το τρίτο βήμα θα οδηγήσει στην

κατάσταση yes. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν υπάρχει y τέτοιο ώστε (x, y) ∈ R
και συνεπώς το τρίτο βήμα θα οδηγεί για όλες τις επιλογές του y στην κατά-

σταση no.

Ο υπολογισμός του 1an
k+c

γίνεται σε χρόνο O(nk), αφού η συνάρτηση ank + c
είναι χρονικά κατασκευάσιμη (αυτό προκύπτει άμεσα απο το γεγονός ότι η nk

είναι χρονικά κατασκευάσιμη). Ο σχηματισμός της συμβολοσειράς y, καθώς

και η απαραίτητη επαναφορά των δρομέων στις αρχές των ταινιών πριν και μετά

το σχηματισμό της y, γίνονται επίσης σε χρόνο O(nk).

Τέλος η προσομοίωση της M ′
απαιτεί το πολύ TM ′(m) = O(md), όπου m το

μήκος της συμβολοσειρας x; y. Λαμβάνοντας υπόψη ότι m ≤ n+ 1 +ank + c =
ank + n + (c + 1), συμπεραίνουμε ότι η προσομοίωση της M ′

για τον έλεχο

της x; y γίνεται σε χρόνο O(nk·d). ΄Αρα η M λειτουργεί σε χρόνο O(nk·d), που
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συνεπάγεται ότι L ∈ NP.

Αντίστροφα έστω L ∈ NP. Τότε υπάρχει μία μη ντετερμινιστική μηχανή Tu-
ring M που αποφασίζει την L σε χρόνο O(nd), για κάποιο d > 0. Τότε μία

κατάληλλη σχέση είναι η R η οποία περιλαμβάνει όλα τα ζεύγη (x, y), όπου y
είναι η αναπαράσταση μίας ακολουθίας επιλογών σε ενα υπολογιστικό μονοπάτι

της M με είσοδο x, το οποίο τερματίζει στην κατάσταση yes.

Αν (x, y) ∈ R τότε |y| ≤ a|x|d + c για κατάλληλες σταθερές a, c, αφού

τα υπολογιστικά μονοπάτια της M έχουν μήκος O(nd). Επίσης η γλώσσα

L′ = {x; y | (x, y) ∈ R} μπορεί να αποφασιστεί από μία ντετερμινιστική μηχανή

Turing, η οποία με είσοδο το x; y αντιγράφει το y σε μία ταινία και στη συνέ-

χεια προσομοιώνει τη λειτουργία της M για τις επιλογές που υποδεικνύουν τα

σύμβολα της y. Η μηχανή αυτή λειτουργεί σε χρόνο O(nd).

Η μηχανή M ′
που αποφασίζει τη γλώσσα L′ = {x; y | (x, y) ∈ R}, όπου R

η σχέση που αντιστοιχεί στη γλώσσα L σύμφωνα με το παραπάνω θεώρημα,

ονομάζεται πολυωνυμικός επαληθευτής για την L.

Το παρακάτω θεώρημα μπορεί να αποδειχτεί με παρόμοιο τρόπο όπως και για

την κλάση TIME(f(n)):

Θεώρημα 20 ΄Εστω f(n) μία συνάρτηση από το N στο N, τέτοια ώστε
f(n) ≥ n + 2. Η κλάση πολυπλοκότητας NTIME(f(n)) είναι κλειστή ως
προς ένωση και τομή.

Πόρισμα 6 Η κλάση πολυπλοκότητας NP είναι κλειστή ως προς ένωση και
τομή.

Το ερώτημα αν η κλάση NP είναι κλειστή ως προς συμπλήρωμα, το οποίο είναι

ισοδύναμο με το ερώτημα αν NP = coNP, παραμένει ανοικτό και είναι και

αυτό ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα της θεωρητικής πληροφορικής. Αν

αποδειχτεί ότι P = NP, τότε θα ισχύει και NP = coNP. Αν αποδειχτεί

ότι NP 6= coNP τότε θα ισχύει και P 6= NP. Αν ωστόσο αποδειχτεί ότι

P 6= NP, τότε το ερώτημα αν NP = coNP θα παραμένει ανοικτό. Αντίστοι-

χα αν αποδειχτεί ότι NP = coNP, τότε το ερώτημα αν P = NP θα παραμένει

ανοικτό.

Σημειώνεται ότι η αντιστροφή της απάντησης που εφαρμόστηκε στην περίπτωση

της ντετερμινιστικής μηχανής δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη μη ντετερμνιστική
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μηχανή, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν κάποια υπολογιστικά μονοπάτια τα οποία

τερματίζουν στην κατάσταση no ακόμη και στην στην περίπτωση που η μηχανή

αποδέχεται μία είσοδο x. Συνεπώς αν αντιστραφούν οι μεταβάσεις προς τις

τελικές καταστάσεις yes και no τότε η μηχανή που θα προκύψει θα αποδέχεται

επίσης την είσοδο x και άρα δεν θα αποφασίζει το συμπλήρωμα της γλώσσας

που αποφασίζει η αρχική μηχανή.
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Κεφάλαιο 3

Πολυωνυμικές αναγωγές και

πληρότητα

3.1 Πολυωνυμικές αναγωγές

Αναγωγή ενός προβλήματος απόφασης A σε ένα πρόβλημα απόφασης B ονο-

μάζεται ένας μετασχηματισμός των στιγμιοτύπων του A σε στιγμιότυπα του B,

οποίος μπορεί να υλοποιηθεί αλγοριθμικά και διατηρεί το είδος του στιγμιοτύ-

που, δηλαδή απεικονίζει ΝΑΙ-στιγμιότυπα του A σε ΝΑΙ-στιγμιότυπα του B
και ΟΧΙ-στιγμιότυπα του A σε ΟΧΙ-στιγμιότυπα του B. Αν επιπλέον ο αλ-

γόριθμος που πραγματοποιεί το μετασχηματισμό απαιτεί χρόνο που φράσσεται

από ένα πολυώνυμο ως προς το μέγεθος του στιγμιοτύπου, τότε η αναγωγή

ονομαζεται πολυωνυμική.

Μία αναγωγή ενός προβλήματος A σε ένα πρόβλημα B, μπορεί να συνδυαστεί

με έναν αλγόριθμο που επιλύει το πρόβλημα B έτσι ώστε να προκύψει ένας

αλγόριθμος που επιλύει το πρόβλημα A. Αν η αναγωγή είναι πολυωνυμική και

ο αλγόριθμος για το B είναι και αυτός πολυωνυμικός, τότε και αλγόριθμος για

το A που προκύπτει από το συνδυασμό τους είναι επίσης πολυωνυμικός. Η

παραπάνω ιδέα απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:
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algorithm for B

algorithm for A

reduction
from A to B

input x yes/no

Στη θεωρία πολυπλοκότητας θα χρησιμοποιήσουμε την πολυωνυμική αναγω-

γή για να εξάγουμε αρνητικά αποτελέσματα: μία πολυωνυμική αναγωγή ενός

προβλήματος A το οποίο είναι δυσεπίλυτο σε ένα πρόβλημα B, αποδεικνύει ό-

τι και το B είναι δυσεπίλυτο. Στη συνέχεια δίνουμε τον τυπικό ορισμό της

πολυωνυμικής αναγωγής με ορολογία γλωσσών και παρουσιάζουμε ορισμένα

παραδείγματα.

Ορισμός 46 Πολυωνυμική αναγωγή από μία γλώσσα L1 ⊆ Σ∗1 σε μία γλώσ-
σα L2 ⊆ Σ∗2 ονομάζεται μία συνάρτηση r από το Σ∗1 στο Σ∗2 με τις παρακάτω
ιδιότητες:

• υπάρχει μηχανή Turing M , με TM(n) = O(nj) για κάποιο j, η οποία
υπολογίζει την r και

• για κάθε x ∈ Σ∗1, ισχύει x ∈ L1 ανν r(x) ∈ L2.

Αν υπάρχει πολυωνυμική αναγωγή από την L1 στην L2 τότε λέμε ότι η L1

ανάγεται πολυωνυμικά στην L2, το οποίο συμβολίζεται L1 ≤p L2.

Ορισμός 47 ΄Εστω ένα γράφημα G = (V,E). ΄Ενα σύνολο U ⊆ V ονομάζε-
ται:

• κλίκα αν για κάθε x, y ∈ U , αν x 6= y τότε {x, y} ∈ E.

• ανεξάρτητο σύνολο αν για κάθε x, y ∈ U , αν x 6= y τότε {x, y} /∈ E

• κάλυψη κορυφών αν για κάθε e ∈ E, e ∩ U 6= ∅.

Σε ένα γράφημα μία κλίκα περιέχει κορυφές που είναι ανά δύο γειτονικές, ένα

ανεξάρτητο σύνολο περιέχει κορυφές που είναι ανά δύο μη γειτονικές και μία

κάλυψη κορυφών περιέχει τουλάχιστον ένα άκρο από κάθε ακμή.
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Ορισμός 48 Στο πρόβλημα απόφασης CLIQUE δίνεται ένα γράφημα G με
n κορυφές και ένας ακέραιος k, 1 ≤ k ≤ n, και ζητείται να αποφασιστεί αν το
G έχει κλίκα C με |C| ≥ k.

Ορισμός 49 Στο πρόβλημα απόφασης INDEPENDENT-SET δίνεται ένα

γράφημα G με n κορυφές και ένας ακέραιος k, 1 ≤ k ≤ n, και ζητείται να
αποφασιστεί αν το G έχει ανεξάρτητο σύνολο I με |I| ≥ k.

Ορισμός 50 Στο πρόβλημα απόφασης VERTEX-COVER δίνεται ένα γρά-

φημα G με n κορυφές και ένας ακέραιος k, 1 ≤ k ≤ n, και ζητείται να αποφα-
σιστεί αν το G έχει κάλυψη κορυφών U με |U | ≤ k.

΄Ενα στιγμιότυπο (G, k) οποιουδήποτε από τα παραπάνω τρία προβλήματα μπο-

ρεί να αναπαρασταθεί από μία συμβολοσειρά της μορφής 〈G〉; 〈k〉, όπου 〈G〉
συμβολοσειρά που αναπαριστά το γράφημα G όπως στην απόδειξη του θεωρή-

ματος 17 και 〈k〉 η δυαδική αναπαράσταση του k.

Παράδειγμα 50 Θα δείξουμε ότι INDEPENDENT-SET ≤p CLIQUE.

΄Εστω ένα γράφημα G = (V,E) και ένα ανεξάρτητο σύνολο I του G. Θεωρού-

με το συμπληρωματικό γράφημα Ḡ = (V, Ē) του G, όπου Ē = {{u, v} : u, v ∈
V, {u, v} /∈ E}). Παρατηρούμε ότι το σύνολο κορυφών I αποτελεί κλικα του Ḡ.

Με βάση την παραπάνω παρατήρηση, το G έχει ανεξάρτητο σύνολο με τουλά-

χιστον k κορυφές αν και μόνο αν το Ḡ έχει κλίκα με τουλάχιστον k κορυφές.

Συνεπώς η συνάρτηση r(G, k) = (Ḡ, k) είναι μία αναγωγή από το INDEPENDENT-
SET στο CLIQUE.

Η r μπορεί να υπολογιστεί από μία μηχανή Turing M , η οποία με είσοδο της

μορφής 〈G〉; 〈k〉 επιστρέφει ως έξοδο τη συμβολοσειρά 〈Ḡ〉; 〈k〉. Αν η είσοδος

δεν έχει την παραπάνω μορφή (δεν είναι στιγμιότυπο του INDEPENDENT-
SET) τότε η έξοδος της μηχανής είναι η κενή συμβολοσειρά (η οποία δεν

είναι στιγμιότυπο του CLIQUE.) Είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι η μηχανή M
λειτουργεί σε πολυωνυμικό χρόνο.

Παράδειγμα 51 Θα δείξουμε ότι VERTEX-COVER ≤p INDEPENDENT-
SET.
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΄Εστω ένα γράφημα G = (V,E) και μία κάλυψη κορυφών U του G. Το σύνολο

V −U αποτελεί ανεξάρτητο σύνολο του G, αφού κάθε ακμή του G έχει τουλά-

χιστον ένα άκρο της στο U , συνεπώς καμία ακμή δεν ενώνει δύο κορυφές του

V − U .

Με βάση την παραπάνω παρατήρηση, το G έχει κάλυψη κορυφών με k το πο-

λύ κορυφές αν και μόνο αν έχει ανεξάρτητο σύνολο με τουλάχιστον |V | − k
κορυφές.

Συνεπώς η συνάρτηση r(G, k) = (G, |V |−k) είναι μία αναγωγή από το VERTEX-
COVER στο INDEPENDENT-SET και είναι εύκολο να αποδειχτεί μπορεί

να υπολογιστεί από μία μηχανή Turing η οποία λειτουργεί σε πολυωνυμικό

χρόνο.

Ορισμός 51 Στο πρόβλημα απόφασης HAMILTON-CYCLE δίνεται ένα

γράφημα G και ζητείται να αποφασιστεί αν έχει κύκλο Hamilton.

Ορισμός 52 Στο πρόβλημα απόφασης TSP δίνεται ένα πλήρες γράφημα G
με θετικά ακέραια βάρη και ένας θετικός ακέραιος b και ζητείται να αποφασιστεί
αν το G έχει κύκλο Hamilton , του οποίου το άθροισμα των βαρών όλων των
ακμών είναι το πολύ b.

Παράδειγμα 52 Θα δείξουμε ότι HAMILTON-CYCLE ≤p TSP.

΄Εστω ένα στιγμιότυπο G = (V,E) του HAMILTON-CYCLE. Κατασκευά-

ζουμε το πλήρες γράφημα με βάρη G′ = (V,E ′, w), όπου:

w(e) =

{
1 αν e ∈ E
2 αλλιώς

και θέτουμε b = |V |.

Αν το G έχει κύκλο Hamilton , τότε οι ακμές αυτού του κύκλου στο G′ έ-
χουν όλες βάρος 1 και ορίζουν ένα κύκλο Hamilton στο G′ συνολικού βάρους

|V | = b.

Αντίστροφα αν στο G′ υπάρχει κύκλος Hamilton με συνολικό βάρος το πολύ
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b = |V | τότε, επειδή ο κύκλος αυτός περιέχει ακριβώς |V | ακμές, θα πρέπει να

έχουν όλες βάρος 1, που σημαίνει ότι όλες είναι ακμές του G και ορίζουν σε

αυτόν έναν κύκλο Hamilton.

Συνεπώς η συνάρτηση r(G) = G′ είναι μία αναγωγή από το HAMILTON-
CYCLE στο TSP και είναι εύκολο να αποδειχτεί μπορεί να υπολογιστεί από

μία μηχανή Turing η οποία λειτουργεί σε πολυωνυμικό χρόνο.

Στα δύο τελευταία παραδείγματα δεν περιγράψαμε επακριβώς την αναπαράσταση

ενός στιγμιοτύπου του προβλήματος TSP, ούτε την λειτουργία της μηχανής

Turing η οποία πραγματοποιεί την αναγωγή. Το ίδιο θα γίνεται και στις α-

ναγωγές που θα περιγράψουμε στη συνέχεια, όπου θα δίνουμε έμφαση στην

‘υψηλού επιπέδου’ περιγραφή της αναγωγής.

Η σχέση ≤p είναι ανακλαστική, καθώς η ταυτοτική συνάρτηση ορίζει μία πο-

λυωνυμική αναγωγή από μία οποιαδήποτε γλώσσα στον εαυτό της. Επίσης είναι

μεταβατική, όπως φαίνεται στο παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 21 Αν L1 ≤p L2 και L2 ≤p L3, τότε L1 ≤p L3.

Απόδειξη: ΄Εστω r1 πολυωνυμική αναγωγή από την L1 στην L2 και r2

πολυωνυμική αναγωγή από την L2 στην L3. ΄Εστω ότι οι r1, r2 υπολογίζονται

από τις μηχανές Turing M1, M2 με TM1(n) = O(ni) και TM2(n) = O(nj), για
κάποιους θετικούς ακέραιους i και j. Από το ορισμό της αναγωγής, ισχύουν

τα παρακάτω:

• x ∈ L1 αν και μόνο αν r1(x) ∈ L2

• r1(x) ∈ L2 αν και μόνο αν r2(r1(x)) ∈ L3

Συνεπώς, x ∈ L1 αν και μόνο αν (r2 ◦ r1)(x) = r2(r1(x)) ∈ L3. Η συνάρτηση

r2 ◦ r1 μπορεί να υπολογιστεί από μία μηχανή M , η οποία εκτελεί τη λειτουργία

της M1 με είσοδο το x, και στη συνέχεια εκτελεί την λειτουργία της M2 με

είσοδο την έξοδο της M1 που είναι το r1(x).

΄Εστω μία είσοδος x μήκους n. Επειδή η TM1(n) = O(ni), το μήκος της συμβο-

λοσειράς r1(x) είναι το πολύ a ·ni+ c, για κάποιες θετικές ακέραιες σταθερές a
και c. Συνεπώς, η μηχανήM2 με είσοδο r1(x) απαιτεί χρόνο O((ni)j) = O(ni·j).
Συνολικά ο χρόνος εκτέλεσης της M είναι TM(n) = O(ni) +O(ni·j) = O(nk),
όπου k = i · j.
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Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η r2 ◦ r1 αποτελεί πολυωνυμική αναγωγή

από την L1 στην L3 και άρα L1 ≤p L3

Η έννοια της αναγωγής χρησιμοποιείται για να ορίσουμε τις δύσκολες και τις

πλήρεις γλώσσες (προβλήματα απόφασης) μέσα σε μία κλάση.

Ορισμός 53 ΄Εστω C μία κλάση πολυπλοκότητας. Μία γλωσσα L ονομάζεται
C-δύσκολη ως προς ≤p αν για κάθε L′ ∈ C ισχύει L′ ≤p L.

Ορισμός 54 ΄Εστω C μία κλάση πολυπλοκότητας. Μία γλωσσα L ονομάζεται
C-πλήρης ως προς ≤p αν η L είναι C-δύσκολη ως προς ≤p και L ∈ C.

Αν μία κλάση περιέχει προβλήματα τα οποία δεν γνωρίζουμε αν επιλύονται πο-

λυωνυμικά, τότε τα πλήρη προβλήματα αυτής της κλάσης ως προς την πολυωνυ-

μική αναγωγή είναι τα αντιπροσωπευτικά προβλήματα της κλάσης, με την έννοια

ότι είναι αυτά για τα οποία είναι λιγότερο πιθανό να υπάρχει πολυωνυμικός αλ-

γόριθμος και συνεπώς χαρακτηρίζουν τη δυσκολία της κλάσης. Στη συνέχεια

θα αναφερόμαστε σε C-δύσκολα και C-πλήρη προβλήματα, χωρίς να αναφέρου-

με το ‘ως προς ≤p’, καθώς σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις θα χρησιμοποιούμε

αυτό τον τύπο αναγωγής.

Ορισμός 55 ΄Εστω C μία κλάση πολυπλοκότητας. Λέμε ότι η C είναι κλειστή
ως προς ≤p αν L ∈ C και L′ ≤p L συνεπάγεται L′ ∈ C.

Θεώρημα 22 Οι κλάσεις P και NP είναι κλειστές ως προς ≤p.

Απόδειξη: Δίνουμε πρώτα την απόδειξη για την κλάση NP. ΄Εστω L ∈
NP και έστω μία γλώσσα L′ τέτοια ώστε L′ ≤p L. Υπάρχει πολυωνυμική

αναγωγή r από την L′ στην L, η οποία υπολογίζεται από μία μηχανή Turing
Mr με TMr(n) = O(ni), για κάποιον θετικό ακέραιο i. Επίσης υπάρχει μη

ντετερμινιστική μηχανή Turing M η οποία αποφασίζει την L και έχει χρόνο

εκτέλεσης TM(n) = O(nj) για κάποιον θετικό ακέραιο j.
Η γλώσσα L′ μπορεί να αποφασιστεί από μία μηχανή M ′

, η οποία εκτελεί τη

λειτουργία της Mr με είσοδο το x, και στη συνέχεια εκτελεί την λειτουργία της

M με είσοδο την έξοδο της Mr που είναι το r(x).

Αν x ∈ L′, τότε το r(x) ∈ L. Συνεπώς κάποιο υπολογιστικό μονοπάτι της

M τερματίζει στην κατάσταση yes και το ίδιο ισχύει για το αντίστοιχο υπο-

λογιστικό μονοπάτι τηςM ′
. ΄Αρα σε αυτή την περίπτωση ηM ′

αποδέχεται τη x.
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Αν x /∈ L′, τότε το r(x) /∈ L. Συνεπώς όλα τα υπολογιστικά μονοπάτια

της M τερματίζουν στην κατάσταση no και το ίδιο ισχύει για όλα τα υπολο-

γιστικά μονοπάτια τηςM ′
. ΄Αρα σε αυτή την περίπτωση ηM ′

απορρίπτει τη x.

΄Εστω μία είσοδος x μήκους n. Επειδή η TMr = O(ni), το μήκος της συμβολο-

σειράς r(x) είναι το πολύ a · ni + c, για κάποιες θετικές ακέραιες σταθερές a
και c. Συνεπώς, η μηχανή M με είσοδο r(x) απαιτεί χρόνο O(ni·j). Συνολικά

ο χρόνος εκτέλεσης της M ′
είναι TM ′(n) = O(ni) + O(ni·j) = O(nk), όπου

k = i · j.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η L′ ∈ NP.

Για να αποδείξουμε την κλειστότητα της κλάσης P ως προς ≤p, παρατηρούμε
ότι στην κατασκευή που περιγράψαμε παραπάνω, άν η M είναι ντετερμινιστική,

τότε το ίδιο ισχύει και για την M ′
. Συνεπώς αν L ∈ P και L′ ≤p L, τότε

L′ ∈ P.

Πόρισμα 7 Αν υπάρχει NP-πλήρης γλώσσα L τέτοια ώστε L ∈ P, τότε
P = NP.

Απόδειξη: ΄Εστω ότι υπάρχει NP-πλήρης γλώσσα L τέτοια ώστε L ∈ P.

Γνωρίζουμε από το Πόρισμα 5 οτι P ⊆ NP. Συνεπώς αρκεί να δείξουμε ότι

NP ⊆ P. ΄Εστω μία γλώσσα L′ ∈ NP. Επειδή η L είναι NP-πλήρης, ισχύει

L′ ≤p L. Επιπλέον L ∈ P και λόγω της κλειστότητας της κλάσης P ως προς

≤p, συμπεραίνουμε ότι L′ ∈ P. ΄Αρα πράγματι NP ⊆ P.

Το παρακάτω θεώρημα είναι άμεση συνέπεια της μεταβατικότητας της σχέσης

≤p και αποτελεί το βασικό εργαλείο για να αποδείξουμε ότι ένα πρόβλημα είναι

NP-πλήρες.

Θεώρημα 23 Αν η L είναι C-πλήρης ως προς ≤p, L′ ∈ C και L ≤p L′ τότε
η L′ είναι C-πλήρης ως προς ≤p.

Απόδειξη: Αν L′′ ∈ C τότε λόγω της πληρότητας της L έχουμε L′′ ≤p L.
Επιπλέον L ≤p L′, άρα L′′ ≤p L′. Συνεπώς η L′ είναι C-δύσκολη και επειδή

ανήκει στην C είναι C-πλήρης.
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3.2 Το Θεώρημα του Cook

Με βάση τον ορισμό της πληρότητας, μια γλώσσα είναι NP-πλήρες, αν ανήκει

στην κλάση NP, και όλες οι γλώσσες της κλάσης NP ανάγονται σε αυτή.

Ο ορισμός της NP-πλήρους γλώσσας, δεν εξασφαλίζει ότι τέτοιες γλώσσες

πράγματι υπάρχουν, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από το επόμενο θεώρημα. Για

την απόδειξη του θεωρήματος θα χρειαστούμε το παρακάτω λήμμα:

Λήμμα 1 ΄Εστω μια πρόταση φ της μορφής:

(x ∧ y ∧ z)→
d∨
i=1

(`i,1 ∧ `i,2 ∧ `i,3)

όπου x, y, z προτασιακές μεταβλητές και `i,j στοιχειώδεις προτάσεις. Τότε υ-
πάρχει μια πρόταση ψ σε συζευκτική κανονική μορφή η οποία αποτελείται από
3d φράσεις, κάθε μία από τις οποίες αποτελείται d + 3 στοιχειώδεις προτάσεις,
τέτοια ώστε φ ≡ ψ.

Απόδειξη: Χρησιμοποιώντας απλές ιδιότητες της προτασιακής λογικής, μπο-

ρούμε να μετατρέψουμε τη φ σε μια ισοδύναμη σε συζευκτική κανονική μορφή.

Εξετάζουμε πρώτα τις περιπτώσεις d = 1 και d = 2. Για d = 1 έχουμε:

φ = (x ∧ y ∧ z)→ (`1,1 ∧ `1,2 ∧ `1,3)

≡ ¬(x ∧ y ∧ z) ∨ (`1,1 ∧ `1,2 ∧ `1,3)

≡ (¬x ∨ ¬y ∨ ¬z) ∨ (`1,1 ∧ `1,2 ∧ `1,3)

≡ (¬x ∨ ¬y ∨ ¬z ∨ `1,1) ∧ (¬x ∨ ¬y ∨ ¬z ∨ `1,2) ∧
(¬x ∨ ¬y ∨ ¬z ∨ `1,3)

= ψ

Για d = 2 έχουμε:

φ = (x ∧ y ∧ z)→ ((`1,1 ∧ `1,2 ∧ `1,3) ∨ (`2,1 ∧ `2,2 ∧ `2,3))

≡ ¬(x ∧ y ∧ z) ∨ (`1,1 ∧ `1,2 ∧ `1,3) ∨ (`2,1 ∧ `2,2 ∧ `2,3)

≡ (¬x ∨ ¬y ∨ ¬z) ∨ [(`1,1 ∨ `2,1) ∧ (`1,1 ∨ `2,2) ∧ (`1,1 ∨ `2,3) ∧
(`1,2 ∨ `2,1) ∧ (`1,2 ∨ `2,2) ∧ (`1,2 ∨ `2,3) ∧ (`1,3 ∨ `2,1) ∧
(`1,3 ∨ `2,2) ∧ (`1,3 ∨ `2,3)]

≡ (¬x ∨ ¬y ∨ ¬z ∨ `1,1 ∨ `2,1) ∧ (¬x ∨ ¬y ∨ ¬z ∨ `1,1 ∨ `2,2) ∧
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(¬x ∨ ¬y ∨ ¬z ∨ `1,1 ∨ `2,3) ∧ (¬x ∨ ¬y ∨ ¬z ∨ `1,2 ∨ `2,1) ∧
(¬x ∨ ¬y ∨ ¬z ∨ `1,2 ∨ `2,2) ∧ (¬x ∨ ¬y ∨ ¬z ∨ `1,2 ∨ `2,3) ∧
(¬x ∨ ¬y ∨ ¬z ∨ `1,3 ∨ `2,1) ∧ (¬x ∨ ¬y ∨ ¬z ∨ `1,3 ∨ `2,2) ∧
(¬x ∨ ¬y ∨ ¬z ∨ `1,3 ∨ `2,3) = ψ

Στη γενική περίπτωση έχουμε:

φ = (x ∧ y ∧ z)→
d∨
i=1

(`i,1 ∧ `i,2 ∧ `i,3)

≡ ¬(x ∧ y ∧ z) ∨
d∨
i=1

(`i,1 ∧ `i,2 ∧ `i,3)

≡ (¬x ∨ ¬y ∨ ¬z) ∨
∧

(j1,...,jd)∈{1,2,3}d
(
d∨
i=1

`i,ji)

≡
∧

(j1,...,jd)∈{1,2,3}d
(¬x ∨ ¬y ∨ ¬z ∨

d∨
i=1

`i,ji)

= ψ

Θεώρημα 24 (Cook) Το πρόβλημα SAT είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: ΄Εχουμε δείξει ότι SAT ∈ NP (Θεώρημα 18), άρα αρκεί να δεί-

ξουμε ότι το SAT είναι NP-δύσκολο. ΄Εστω μια γλώσσα L ∈ NP. Θα δείξουμε

ότι L ≤pSAT. Επειδή L ∈ NP, υπάρχει μια μη ντετερμινιστική μηχανή Turing
Mk με k ταινίες η οποία αποφασίζει την L, τέτοια ώστε TMk

(n) = O(nj) για

κάποιον ακέραιο j ≥ 1.

Γενικεύοντας την κατασκευή που περιγράφεται στην απόδειξη του Θεωρήματος

7 για ντετερμινιστικές μηχανές, μπορούμε να κατασκευάσουμε μια μη ντετερμι-

νιστική μηχανή Turing M = (K,Σ, δ, S) με μία ταινία που να αποφασίζει την

L, τέτοια ώστε TM(n) = O(n2j). Για κατάλληλες θετικές ακέραιες σταθερές

a, c, θα ισχύει TM(n) ≤ an2j + c. Ορίζουμε p(n) = an2j + c.

΄Εστω μια συμβολοσειρά x = x1x2 · · ·xn ∈ Σ∗, με |x| = n. Θα κατασκευάσου-

με μια λογική πρόταση r(x) σε συζευκτική κανονική μορφή, η οποία θα είναι
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ικανοποιήσιμη αν και μόνο αν x ∈ L.

Το σύνολο των προτασιακών μεταβλητών που περιέχονται στην r(x) είναι V ∪
U ∪W οπου:

• V = {vi,q | 0 ≤ i ≤ p(n), q ∈ K ∪ {h, yes, no}}

• U = {ui,j | 0 ≤ i, j ≤ p(n)}

• W = {wi,j,σ | 0 ≤ i, j ≤ p(n), σ ∈ Σ ∪ {>,#}}

Οι μεταβλητές συμβολίζουν τις παρακάτω προτάσεις:

• vi,q: μετά από i βήματα η μηχανή M βρίσκεται στην κατάσταση q.

• ui,j: μετά από i βήματα ο δρομέας βρίσκεται στην θέση j της ταινίας.

• wi,j,σ: μετά από i βήματα το σύμβολο στην θέση j της ταινίας είναι το σ.

Παρατηρούμε ότι μετά από p(n) βήματα, η δεξιότερη θέση που μπορεί να βρεθεί

ο δρομέας είναι η p(n) (δηλαδή η μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιεί περισ-

σότερο χώρο απο ότι χρόνο). Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις της ταινίας

παραμένουν απροσπέλαστες θεωρούμε ότι περιέχουν το σύμβολο #.

Αν κάποια χρονική στιγμή i < p(|x|) η μηχανή M φτάσει σε τελική κατάσταση

ή σε μία διακόρφωση που δεν αποφέρει καμία επόμενη, θεωρούμε ότι τις επό-

μενες χρονικές στιγμές παραμένει στην ίδια διαμόρφωση. Για αυτό το σκοπό

απαιτείται η χρήση μίας διευρυμένης σχέσης μετάβασης:

δ′(q, σ) =

{
δ(q, σ) αν q ∈ K και δ(q, σ) 6= ∅
{(q, σ,−)} αν q ∈ K και δ(q, σ) = ∅ ή q ∈ {yes, no, h}

Η r(x) θέλουμε να συμβολίζει την πρόταση:

‘Υπάρχει ένα ορθό υπολογιστικό μονοπάτι της M με είσοδο x, που τερματίζει

στην κατάσταση yes’.

Η πρόταση αυτή ισοδυναμεί με τη σύζευξη των παρακάτω τεσσάρων προτάσεων:

• A: Κάθε χρονική στιγμή η μηχανή M βρίσκεται σε μία διαμόρφωση.
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• B: Για κάθε χρονική στιγμή, η επόμενη διαμόρφωση στο υπολογιστικό

μονοπάτι προκύπτει με βάση την σχέση μετάβασης δ′.

• C: Η λειτουργία της M ξεκινάει από την αρχική της διαμόρφωση για

είσοδο x.

• D: Ο υπολογισμός της M τερματίζει στην κατάσταση yes.

Στη συνέχεια περιγράφουμε την αναπαράσταση των προτάσεων A,B,C και D,

χρησιμοποιώντας τις προτασιακές μεταβλητές από το σύνολο V ∪ U ∪W .

Η πρόταση A ισοδυναμεί με τη σύζευξη των παρακάτω τριών προτάσεων:

• A1: Κάθε χρονική στιγμή η M βρίσκεται σε μία κατάσταση.

• A2: Κάθε χρονική στιγμή ο δρομέας της M βρίσκεται σε μία θέση της

ταινίας.

• A3: Κάθε χρονική στιγμή σε κάθε θέση της ταινίας της M περιέχεται

ένα σύμβολο.

Η πρόταση A1 σε συμβολική μορφή είναι η σύζευξη των παρακάτω δύο προτά-

σεων:

p(n)∧
i=0

(
∨

q∈K∪{h,yes,no}

vi,q)

p(n)∧
i=0

∧
q∈K∪{h,yes,no}

∧
r∈(K∪{h,yes,no})−{q}

(¬vi,q ∨ ¬vi,r)

Η πρώτη από τις δύο προτάσεις εξασφαλίζει ότι κάθε χρονική στιγμή η μηχανή

βρίσκεται σε μία τουλάχιστον κατάσταση και η δεύτερη ότι βρίσκεται σε μία το

πολύ κατάσταση.

Η πρόταση A2 σε συμβολική μορφή είναι η σύζευξη των παρακάτω δύο προτά-

σεων:

p(n)∧
i=0

(

p(n)∨
j=0

ui,j)
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p(n)∧
i=0

p(n)−1∧
j=0

p(n)∧
k=j+1

(¬ui,j ∨ ¬ui,k)

Η πρώτη από τις δύο προτάσεις εξασφαλίζει ότι κάθε χρονική στιγμή ο δρομέας

βρίσκεται σε μία τουλάχιστον θέση της ταινίας και η δεύτερη ότι βρίσκεται σε

μία το πολύ θέση της ταινίας.

Η πρόταση A3 σε συμβολική μορφή είναι η σύζευξη των παρακάτω δύο προτά-

σεων:

p(n)∧
i=0

p(n)∧
j=0

(
∨

σ∈Σ∪{>,#}

wi,j,σ)

p(n)∧
i=0

p(n)∧
j=0

∧
σ∈Σ∪{>,#}

∧
τ∈(Σ∪{>,#})−{σ}

(¬wi,j,σ ∨ ¬wi,j,τ )

Η πρώτη από τις δύο προτάσεις εξασφαλίζει ότι κάθε χρονική στιγμή σε κάθε

θέση της ταινίας περιέχεται τουλάχιστον ένα σύμβολο και η δεύτερη ότι σε κάθε

θέση της ταινίας περιέχεται το πολυ ένα σύμβολο.

Η πρόταση B ισοδυναμεί με τη σύζευξη των παρακάτω δύο προτάσεων:

• B1: Οποιαδήποτε χρονική στιγμή η επόμενη κατάσταση, η επόμενη θέση

του δρομέα και το σύμβολο που γράφεται στην ταινία, προκύπτουν από

την τρέχουσα κατάσταση και το σύμβολο που διαβάζει ο δρομέας, με βάση

κάποια από τις επιλογές που επιτρέπει η σχέση μετάβασης.

• B2: Σε κάθε βήμα το περιεχόμενο της ταινίας μπορεί να αλλάξει μόνο στη

θέση που βρίσκεται ο δρομέας.

Η B1 είναι ισοδύναμη με την πρόταση

p(n)−1∧
i=0

p(n)∧
j=0

∧
q∈K∪{h,yes,no}

∧
σ∈Σ∪{>,#}

βi,j,q,σ

όπου

βi,j,q,σ = (vi,q ∧ ui,j ∧ wi,j,σ)→
∨

(q′,σ′,κ)∈δ′(q,σ)

(vi+1,q′ ∧ ui+1,j+g(κ) ∧ wi+1,j,σ′)
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με g(←) = −1, g(−) = 0 και g(→) = 1.

Οι πρότασεις βi,j,q,σ δεν είναι σε συζευκτική κανονική μορφή. Ωστόσο για

κάθε τέτοια πρόταση υπάρχει μια ισοδύναμη σε συζευκτική κανονική μορφή,

η οποία αποτελείται από 3|δ
′(q,σ)|

φράσεις, κάθε μία από τις οποίες αποτελείται

|δ′(q, σ)|+3 στοιχειώδεις προτάσεις (σύμφωνα με το προηγούμενο λήμμα). Ση-

μειώνεται ότι το μήκος μίας τέτοιας πρότασης είναι ανεξάρτητο του μήκους n
της εισόδου και εκθετικό ως προς το βαθμό μη ντετερμινισμού της μηχανήςM .

Η B2 είναι ισοδύναμη με την πρόταση

p(n)−1∧
i=0

p(n)∧
j=0

∧
σ∈Σ∪{>,#}

((¬ui,j ∧ wi,j,σ)→ wi+1,j,σ)

Η πρόταση ((¬ui,j ∧ wi,j,σ) → wi+1,j,σ) είναι ισοδύναμη με την ui,j ∨ ¬wi,j,σ ∨
wi+1,j,σ, η οποία είναι μια φράση.

Η C μπορεί να γραφτεί συμβολικά ως σύζευξη τετριμένων φράσεων, καθεμία

απο τις οποίες αποτελείται από μία μόνο στοιχειώδη πρόταση, όπως φαίνεται

παρακάτω:

v0,S ∧ u0,0 ∧ w0,0,> ∧
n∧
j=1

w0,j,xj ∧
p(n)∧
j=n+1

w0,j,#

Τέλος η D σε συμβολική μορφή είναι η προτασιακή μεταβλητή vp(n),yes.

Από την κατασκευή των A,B,C,D προκύπτει ότι η λογική έκφραση A ∧ B ∧
C ∧D είναι σε συζευκτική κανονική μορφή και είναι ικανοποιήσιμη αν και μόνο

αν το x ∈ L. Παρατηρούμε επίσης ότι το μέγεθος της r(x) είναι πολυωνυμι-

κό ως προς το n (η r(x) περιέχει πολυωνυμικό αριθμό από φράσεις, καθέμία

από τις οποίες περιέχει πολυωνυμικό αριθμό από στοιχειώδεις προτάσεις). Η

κατασκευή της r(x) μπορεί να γίνει από μια ντετερμινιστική μηχανή Turing, σε
πολυωνυμικό χρόνο.

Δείξαμε ότι για κάθε γλώσσα L ∈ NP ισχύει L ≤pSAT, άρα το SAT είναι

NP-δύσκολο και επειδή ανήκει στην κλάση NP είναι και NP-πλήρες.
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3.3 NP-πλήρη προβλήματα λογικής

Υπάρχουν πολλές ειδικές περιπτώσεις και παραλλαγές του προβλήματος SAT
οι οποίες είναι επίσης NP-πλήρη προβλήματα, ενώ αντίθετα κάποιες άλλες α-

νήκουν στην κλάση P.

Ορισμός 56 Στο πρόβλημα απόφασης 3SAT δίνεται μία λογική πρόταση ψ
σε συζευκτική κανονική μορφή, στην οποία κάθε φράση αποτελείται από τρεις

ακριβώς στοιχειώδεις προτάσεις διαφορετικές μεταξύ τους, και ζητείται να απο-

φασιστεί αν η ψ είναι ικανοποιήσιμη.

Θεώρημα 25 Το πρόβλημα 3SAT είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: Είναι εύκολο να κατασκευάσουμε μία μη ντετερμινιστική μηχανή

Turing που να αποφασίζει το 3SAT σε πολυωνυμικό χρόνο, τροποποιώντας την

αντίστοιχη μηχανή για το SAT που περιγράφεται στην απόδειξη του Θεωρήμα-

τος 18. Επειδή το 3SAT είναι ειδική περίπτωση του SAT, η μόνη αλλαγή που

απαιτείται αφορά το συντακτικό έλεγχο του στιγμιοτύπου, κατά τον οποίο θα

πρέπει επιπλέον να διαπιστωθεί ότι κάθε φράση αποτελείται από τρεις ακριβώς

στοιχειώδεις προτάσεις διαφορετικές μεταξύ τους.

Συνεπώς το 3SAT ανήκει στην κλάση NP. Επίσης από το Θεώρημα του Cook
γνωρίζουμε ότι το SAT είναι NP-πλήρες. Αρα, συμφωνά με το Θεώρημα 23,

αρκεί να αποδείξουμε ότι SAT ≤p 3SAT.

΄Εστω ένα στιγμιότυπο του SAT, δηλαδή μία λογική πρόταση φ σε συζευκτική

κανονική μορφή. Θα κατασκευάσουμε μία λογική πρόταση r(φ), η οποία θα

είναι στιγμιότυπο του 3SAT, και θα είναι ικανοποιήσιμη αν και μόνο αν η φ
είναι ικανοποιήσιμη. Χωρίς βλάβη της γενικότητας μπορούμε να υποθέσουμε

ότι καμία φράση της φ δεν περιέχει δύο φορές την ίδια στοιχειώδη πρόταση (κα-

θώς σε αντίθετη περίπτωση, μπορούμε στην κατασκευή που θα περιγράψουμε

να χρησιμοποιήσουμε αντί για τη φ την πρόταση που προκύπτει από τή φ αν

απαλείψουμε τις πολλαπλές εμφανίσεις κάθε στοιχειώδους πρότασης από κάθε

φράση, η οποία είναι ισοδύναμη με τη φ).

Η φ είναι της μορφής
∧m
i=1 ci, όπου ci =

∨ki
j=1 `i,j, για κάποιους θετικούς ακέ-

ραιους m, k1, . . . , km. Η r(φ) θα είναι της μορφής
∧m
i=1 ψi, όπου κάθε πρόταση

ψi θα είναι σε συζευκτική κανονική μορφή και κάθε φράση της θα αποτελείται
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από τρεις ακριβώς στοιχειώδεις προτάσεις διαφορετικές μεταξύ τους.

Η μορφή της ψi εξαρτάται από το πλήθος ki των στοιχειωδών προτάσεων που

αποτελούν τη ci.

Αν ci = `i,1 ∨ `i,2 ∨ `i,3 (ki = 3), τότε ψi = ci.

Αν ci = `i,1 ∨ `i,2 (ki = 2), τότε

ψi = (`i,1 ∨ `i,2 ∨ ui) ∧ (`i,1 ∨ `i,2 ∨ ¬ui)

όπου ui μία νέα μεταβλητή, που εμφανίζεται μόνο στην ψi.

Αν ci = `i,1 (ki = 1), τότε

ψi = (`i,1 ∨ ui ∨ vi) ∧ (`i,1 ∨ ¬ui ∨ vi)
∧(`i,1 ∨ ui ∨ ¬vi) ∧ (`i,1 ∨ ¬ui ∨ ¬vi)

όπου ui, vi είναι νέες μεταβλητές, που εμφανίζονται μόνο στο στην ψi.

Αν ci = `i,1 ∨ `i,2 ∨ `i,3 ∨ `i,4 (ki = 4), τότε η ψi προκύπτει χωρίζοντας τη ci σε
δύο φράσεις, με την εισαγωγή μίας νέας μεταβλητής zi,1 (που εμφανίζεται μόνο

στην ψi):

ψi = (`i,1 ∨ `i,2 ∨ zi,1) ∧ (¬zi,1 ∨ `i,3 ∨ `i,4)

Γενικότερα αν ci =
∨ki
j=1 `i,j, για ki ≥ 4 τότε τότε η ψi προκύπτει χωρίζοντας

τη ci σε ki−2 φράσεις, με την εισαγωγή ki−3 νέων μεταβλητών zi,1,. . . , zi,ki−3

(που εμφανίζονται μόνο στην ψi):

ψi = (`i,1 ∨ `i,2 ∨ zi,1) ∧
ki−3∧
j=2

(¬zi,j−1 ∨ `i,j+1 ∨ zi,j)

∧(¬zi,ki−3 ∨ `i,ki−1 ∨ `i,ki)

Η κατασκευή της r(φ) μπορεί να γίνει από μία μηχανή Turing, σε χρόνο πολυω-

νυμικό ως προς το μήκος της αναπαράστασης της φ. Θα δείξουμε στη συνέχεια

ότι η φ είναι ικανοποιήσιμη αν και μόνο αν η r(φ) είναι ικανοποιήσιμη.
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΄Εστω V μία ανάθεση αληθοτιμών που ικανοποιεί την φ. Θα περιγράψουμε μία

ανάθεση αληθοτιμών T , η οποία ικανοποιεί την r(φ). Η T συμφωνεί μέ την V
για όλες της μεταβλητές που ανήκουν στην φ. Απομένει να ορίσουμε τις τιμές

της T για τις υπόλοιπες μεταβλητές (vi, ui, zi,j).

΄Εστω μία φράση ci =
∨ki
j=1 `i,j της φ. Αν ki ≤ 3, τότε η T ικανοποιεί κάποιο

`i,j, καθώς συμφωνεί με τη V στις μεταβλητές που εμφανίζονται στη ci και η
V ικανοποιεί κάποιο `i,j. ΄Αρα η T ικανοποιεί την ψi, ανεξάρτητα από τις αλη-

θοτιμές των μεταβλητών ui, αν ki ≤ 2 και vi, αν ki = 1. Μπορούμε συνεπώς

να θέσουμε αυθαίρετα T (ui) = true και T (vi) = true.

Αν ki ≥ 4 τότε επειδή η V ικανοποιεί το ci, υπάρχει κάποιο λ, 1 ≤ λ ≤ ki
ώστε V (`i,λ) = true. Αν θέσουμε

• T (zi,j) = true, για κάθε j, με 1 ≤ j ≤ λ−2 (δηλαδή για όσες μεταβλητές

zi,j εμφανίζονται αριστερά του `i,λ στην πρόταση ψi)

• T (zi,j) = false, για κάθε j, με λ − 1 ≤ j ≤ ki − 3 (δηλαδή για όσες

μεταβλητές zi,j εμφανίζονται δεξιά του `i,λ στην πρόταση ψi)

τότε η T ικανοποιεί την ψi (αφού επιπρόσθετα ισχύει T (`i,λ) = V (`i,λ) = true).

Συνεπώς αν η φ είναι ικανοποιήσιμη τότε το ίδιο ισχύει και για την r(φ).

Αντίστροφα έστω T μία ανάθεση αληθοτιμών που ικανοποιεί την r(φ). Θα

αποδείξουμε ότι η T ικανοποιεί κάθε φράση ci =
∨ki
j=1 `i,j της φ.

Αν ki = 3 τότε προφανώς το ci = ψi ικανοποιείται.

Αν ki = 2 τότε επειδή η T ικανοποιεί την ψi = (`i,1∨`i,2∨ui)∧(`i,1∨`i,2∨¬ui),
και T (¬ui) = false ή T (ui) = false, θα πρέπει T (`i,1) = true ή T (`i,2) = true.
Συνεπώς η T ικανοποιεί το ci.

Αν ki = 1 με παρόμοιο τρόπο αποδεικνύεται ότι η T ικανοποιεί το ci.

Αν ki ≥ 4 τότε η πρόταση ψi αποτελείται από ki − 2 φράσεις. ΄Εστω ότι η T
δεν ικανοποιεί την ci. Τότε ισχύει T (`i,j) = false για κάθε j, με 1 ≤ j ≤ ki.
Συνεπώς για να ικανοποιηθούν από την T οι ki − 2 πρώτες φράσεις της ψi θα
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πρέπει να T (zi,j) = true για κάθε j, 1 ≤ j ≤ ki−3. Τότε όμως η T δεν ικανο-

ποιεί τη φράση (¬zi,ki−3 ∨ `i,ki−1 ∨ `i,ki) της ψi (άτοπο, καθώς η T ικανοποιεί

την r(φ) άρα και κάθε φράση της ψi). Υποθέτωντας ότι η T δεν ικανοποιεί τη

ci καταλήξαμε σε άτοπο. ΄Αρα η T ικανοποιεί τη φράση ci και στην περίπτωση

όπου ki ≥ 4.

Συνεπώς αν η r(φ) είναι ικανοποιήσιμη τότε το ίδιο ισχύει και για την φ.

Δείξαμε ότι SAT ≤p 3SAT, το οποίο με βάση το Θεώρημα 23 συνεπάγεται

ότι το 3SAT είναι NP-πλήρες.

Παράδειγμα 53 ΄Εστω ότι το παρακάτω στιγμιότυπο του SAT :

φ = (¬x1 ∨ x4 ∨ x5)︸ ︷︷ ︸
c1

∧ (x2 ∨ x3)︸ ︷︷ ︸
c2

∧ (¬x3)︸ ︷︷ ︸
c3

∧ (x1 ∨ ¬x3 ∨ x4 ∨ x6)︸ ︷︷ ︸
c4

∧

(x1 ∨ ¬x2 ∨ x3 ∨ ¬x4 ∨ x5 ∨ x6)︸ ︷︷ ︸
c5

Η αναγωγή του προηγούμενου θεωρήματος από το SAT στο 3SAT κατα-

σκευάζει την πρόταση:

r(φ) = (¬x1 ∨ x4 ∨ x5)︸ ︷︷ ︸
ψ1

∧ (x2 ∨ x3 ∨ u2) ∧ (x2 ∨ x3 ∨ ¬u2)︸ ︷︷ ︸
ψ2

∧

(¬x3 ∨ u3 ∨ v3) ∧ (¬x3 ∨ ¬u3 ∨ v3) ∧ (¬x3 ∨ u3 ∨ ¬v3) ∧ (¬x3 ∨ ¬u3 ∨ ¬v3)︸ ︷︷ ︸
ψ3

∧

(x1 ∨ ¬x3 ∨ z4,1) ∧ (¬z4,1 ∨ x4 ∨ x6)︸ ︷︷ ︸
ψ4

∧

(x1 ∨ ¬x2 ∨ z5,1) ∧ (¬z5,1 ∨ x3 ∨ z5,2) ∧ (¬z5,2 ∨ ¬x4 ∨ z5,3) ∧ (¬z5,3 ∨ x5 ∨ x6)︸ ︷︷ ︸
ψ5

Η πρόταση φ ικανοποιείται από την ανάθεση αληθοτιμών V , όπου V (x2) = true
και V (x1) = V (x3) = V (x4) = V (x5) = V (x6) = false. Με βάση τη V μπο-

ρούμε να κατασκευάσουμε την ανάθεση αληθοτιμών T , όπου T (x2) = T (u2) =
T (u3) = T (v3) = T (z5,1) = T (z5,2) = true και T (x1) = T (x3) = T (x4) =
T (x5) = T (x6) = T (z4,1) = T (z5,3) = false, η οποία ικανοποιεί την r(φ).

Αντίστροφα, μία (άλλη) ανάθεση αληθοτιμών η οποία ικανοποιεί την r(φ) είναι η

T ′, όπου T ′(x1) = T ′(x2) = T ′(x5) = T ′(x6) = T ′(u3) = T ′(z4,1) = T ′(z5,2) =
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true και T ′(x3) = T ′(x4) = T ′(u2) = T ′(v3) = T ′(z5,1) = T ′(z5,3) = false, η
οποία ικανοποιεί και την r(φ).

Αν περιορίσουμε το πλήθος των στοιχειωδών προτάσεων σε κάθε φράση από

τρεις σε δύο, τότε το αντίστοιχο πρόβλημα ικανοποιησιμότητας ανήκει στην

κλάση P.

Ορισμός 57 Στο πρόβλημα απόφασης 2SAT δίνεται μία λογική πρόταση ψ
σε συζευκτική κανονική μορφή, στην οποία κάθε φράση αποτελείται από δύο

ακριβώς στοιχειώδεις προτάσεις διαφορετικές μεταξύ τους, και ζητείται να απο-

φασιστεί αν η ψ είναι ικανοποιήσιμη.

Θεώρημα 26 Το πρόβλημα 2SAT ανήκει στην κλάση P.

Απόδειξη: ΄Εστω ένα στιγμιότυπο του 2SAT, δηλαδή μία λογική έκφραση

φ σε συζευκτική κανονική μορφή, στην οποία κάθε φράση αποτελείται από δύο

ακριβώς στοιχειώδεις προτάσεις που είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

Κατασκευάζουμε ένα κατευθυνόμενο γράφημα Gφ = (V,E) όπου:

• Το σύνολο κορυφών V περιέχει δύο κορυφές vx και v¬x για κάθε μετα-

βλητή x της φ.

• Το σύνολο ακμών E περιέχει δύο ακμές (v¬b, vc) και (v¬c, vb) για κά-

θε φράση (b ∨ c) της φ, στην οποία οι στοιχειώδεις προτάσεις b και c
περιέχουν διαφορετικές μεταβλητές (όπου v¬¬x συμβολίζει την κορυφή

vx).

Οι ακμές (v¬b, vc) και (v¬c, vb) αποτελούν γραφικό τρόπο απεικόνισης των ισο-

δύναμων με την b ∨ c προτάσεων ¬b→ c και ¬c→ b.

Στο γράφημα Gφ, για κάθε μονοπάτι v`1 − v`2 − . . . − v`k , υπάρχει επίσης και

το μονοπάτι το v¬`k − v¬`k−1
− . . .− v¬`1 , καθώς η ύπαρξη της ακμής (v`i , v`i+1

)
συνεπάγεται την ύπαρξη της ακμής (v¬`i+1

, v¬`i).

Θα αποδείξουμε ότι η φ είναι μη ικανοποιήσιμη αν και μόνο αν υπάρχει μετα-

βλητή x τέτοια ώστε να υπάρχουν μονοπάτια από την vx στην v¬x και από την

v¬x στην vx στο γράφημα Gφ.
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΄Εστω ότι υπάρχουν μονοπάτια από την vx στην v¬x και από την v¬x στην

vx στο γράφημα Gφ, για κάποια μεταβλητή x. Θα δείξουμε ότι η φ είναι μη

ικανοποιήσιμη. Ας υποθέσουμε ότι η φ είναι ικανοποιήσιμη και έστω T μία

ανάθεση αληθοτιμών που την ικανοποιεί. Αν T (x) = true θέτουμε a = x,
αλλιώς θέτουμε a = ¬x. Σε κάθε περίπτωση ισχύει T (a) = true. Αναθέ-

τουμε σε κάθε κορυφή v` την αληθοτιμή T (`). Το μονοπάτι απο τη va στην

v¬a ξεκινάει από κορυφή με τιμή true και καταλήγει σε κορυφή με τιμή false.

Συνεπώς το μονοπάτι διασχίζει μία ακμή (vb, vc) όπου T (b) = true και T (c) =
false. Αφού η (vb, vc) είναι ακμή του γραφήματος, υπάρχει στη φ μία φράση που

είναι ισοδύναμη με την πρόταση b→ c. Επειδή T (b) = true και T (c) = false,
η T δεν ικανοποιεί την πρόταση b→ c, συνεπώς ούτε και τη φ (άτοπο). ΄Αρα η

φ δεν ειναι ικανοποιήσιμη.

Αντίστροφα, έστω ότι δεν υπάρχουν μονοπάτια από τη vx στη v¬x και από τη

v¬x στη vx στο γράφημα Gφ για κάμιά μεταβλητή x. Αναθέτουμε αληθοτιμές

στις κορυφές του γραφήματος εκτελώντας τον παρακάτω αλγόριθμο:

Είσοδος: το γράφημα Gφ = (V,E) που αντιστοιχεί στην πρόταση φ

• U ← V

• Ttrue ← ∅

• Tfalse ← ∅

• ΄Οσο U 6= ∅

. Διάλεξε μία κορυφή va ∈ U τέτοια ώστε να μην υπάρχει μονοπάτι

από την va στην v¬a

. Για κάθε κορυφή vb προς την οποία υπάρχει μονοπάτι από την va
(συμπεριλαμβανομένης της va)

◦ Ttrue ← Ttrue ∪ {vb}
◦ Tfalse ← Tfalse ∪ {v¬b}
◦ U ← U − {vb, v¬b}

• επίστρεψε τα σύνολα Ttrue και Tfalse
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Παρατηρούμε ότι αν το σύνολο U , το οποίο περιέχει όλες τις κορυφές που δεν

έχουν εισαχθεί σε κάποιο από τα σύνολα Ttrue, Tfalse, δεν είναι κενό τη στιγμή

του ελέγχου στην αρχή του εξωτερικού βρόχου, τότε για κάθε κορυφή v` που
ανήκει στο U , η v¬` ανήκει επίσης στο U (καθώς αρχικά το U περιέχει όλες

τις κορυφές του γραφήματος και κάθε φορά που διαγράφεται η κορυφή vb από

το U στο εσωτερικό του βρόχου διαγράφεται και η v¬b).

Συνεπώς στο εσωτερικό του βρόχου, είναι πάντα εφικτό να επιλέξουμε μία κο-

ρυφή va με τη ζητούμενη ιδιότητα: αν οι κορυφές vx και v¬x ανήκουν στο U ,

επιλέγουμε va = vx, αν δεν υπάρχει μονοπάτι από την vx στην v¬x και va = v¬x
σε αντίθετη περίπτωση (στην οποία είναι βέβαιο πώς δεν υπάρχει μονοπάτι από

την v¬x στην vx με βάση την υπόθεση που έχουμε κάνει).

Μετά την ολοκλήρωση του βρόχου, ισχύει U = ∅, συνεπώς κάθε κορυφή v`
έχει εισαχθεί σε κάποιο από τα σύνολα Ttrue, Tfalse. Επιπλέον v` ∈ Ttrue αν και

μόνο αν v¬` ∈ Tfalse. Θα δείξουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ισχύει ταυτόχρονα

v` ∈ Ttrue και v` ∈ Tfalse για κάποια στοιχειώδη πρόταση `.

Δείχνουμε πρώτα ότι δεν είναι δυνατό στην ίδια επανάληψη του εξωτερικού

βρόχου, να εισάγουμε μία κορυφή και στα δύο σύνολα Ttrue, Tfalse. Πράγματι,

έστω ότι η κορυφή vb εισάγεται στο σύνολο Ttrue, σε κάποια επανάληψη στην ο-

ποία επιλεγμένη κορυφή είναι η va. Τότε υπάρχει μονοπάτι από την va στη vb.

Αν υπήρχε επίσης μονοπάτι από την va στη v¬b, τότε θα υπήρχε μονοπάτι και

από την vb στη v¬a. Συνεπώς θα μπορούσαμε να συνενώσουμε το μονοπάτι

από τη va στη vb με αυτό από την vb στη v¬a, ώστε να κατασκευάσουμε ένα

μονοπάτι από την va στη v¬a. Ωστόσο η va έχει επιλεγεί ώστε να μην υπάρχει

τέτοιο μονοπάτι. Συνεπώς δεν υπάρχει μονοπάτι από τη va στη v¬b, και άρα

στη συγκεκριμένη επανάληψη η vb δεν εισάγεται στο Tfalse.
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va v¬a

vb

v¬b

Στη συνέχεια δείχνουμε ότι δεν είναι δυνατό σε μία επανάληψη του εξωτερικού

βρόχου στην οποία επιλεγμένη κορυφή είναι η va, να εισάγουμε στο σύνολα

Ttrue μία κορυφή η οποία σε κάποια από τις προηγούμενες επαναλήψεις είχε

εισαχθεί Tfalse. ΄Εστω μία κορυφή vb η οποία έχει εισάχθεί στο σύνολο Tfalse,
σε κάποια προηγούμενη επανάληψη, στην οποία επιλεγμένη κορυφή είναι η va′ .
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μονοπάτι από την va′ στη v¬b.

΄Εστω μία κορυφή vc από την οποία υπάρχει μονοπάτι προς τη vb. Τότε υπάρ-

χει μονοπάτι και από την v¬b στη v¬c. Συνεπώς μπορούμε να συνενώσουμε

το μονοπάτι από τη va′ στη v¬b με αυτό από την v¬b στη v¬c, ώστε να κατα-

σκευάσουμε ένα μονοπάτι από την va′ στη v¬c. Αυτό σημαίνει ότι η κορυφή

vc θα έχει εισαχθεί στο σύνολο Tfalse, κατά την επανάληψη με επιλεγμένη

κορυφή την va′ . Συνεπώς, εφόσον στην αρχή της επανάληψης με επιλεγμένη

κορυφή την va ισχύει va ∈ U και άρα va 6∈ Tfalse, δεν υπάρχει μονοπάτι από τη

va στη vb, και άρα στη συγκεκριμένη επανάληψη η vb δεν εισάγεται στο Ttrue.

va′ v¬c

vb

v¬b

vc
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Τέλος δείχνουμε ότι δεν είναι δυνατό σε μία επανάληψη του εξωτερικού βρό-

χου στην οποία επιλεγμένη κορυφή είναι η va, να εισάγουμε στο σύνολα Tfalse
μία κορυφή η οποία σε κάποια από τις προηγούμενες επαναλήψεις είχε εισαχθεί

Ttrue. Πράγματι αν vb έχει εισάχθεί στο σύνολο Ttrue, σε κάποια προηγούμενη

επανάληψη, τότε η v¬b έχει εισάχθεί στο σύνολο Tfalse στην ίδια επανάληψη.

Συνεπώς, όπως δείξαμε ήδη, δεν υπάρχει μονοπάτι από την va στην v¬b και άρα
η vb δεν εισάγεται στο Tfalse.

Συνεπώς κάθε κορυφή του γραφήματος ανήκει σε ένα ακριβώς από σύνολα

Ttrue, Tfalse που επιστρέφει ο αλγόριθμος. Επιπλέον, για κάθε μεταβλητή x
οι κορυφές vx και v¬x ανήκουν σε διαφορετικά σύνολα. Ορίζουμε τη ανάθεση

αληθοτιμών T , έτσι ώστε για κάθε μεταβλητή x να ισχύει T (x) = true αν και

μόνο αν vx ∈ Ttrue.

΄Εστω (b ∨ c) μια οποιαδήποτε φράση της φ. Θα δείξουμε ότι η ανάθεση α-

ληθοτιμών T ικανοποιεί τουλάχιστον μία από τις προτάσεις b, c.

Αν οι στοιχειώδεις προτάσεις b και c περιέχουν διαφορετικές μεταβλητές τότε

το γράφημα περιέχει τις ακμές (v¬b, vc) και (v¬c, vb). Αν T (b) = true, τότε ο

ισχυρισμός μας ισχύει. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει vb ∈ Tfalse, που σημαί-

νει ότι σε κάποια επανάληψη του εξωτερικού βρόχου του αλγόριθμου υπάρχει

μονοπάτι από την επιλεγμένη κορυφή va στην v¬b. Συνεπώς υπάρχει μονοπάτι

από την va και προς την vc (καθώς το μονοπάτι προς τη v¬b μπορεί να επεκταθεί

με την ακμή (v¬b, vc). Αύτό συνεπάγεται ότι vc ∈ Ttrue και άρα T (c) = true.

Αν οι στοιχειώδεις προτάσεις b και c περιέχουν την ίδια μεταβλητή x, τότε η

μία από τις δύο θα είναι η x και η άλλη η ¬x (καθώς στα στιγμιότυπα του

2SAT κάθε φράση περιέχει διαφορετικές στοιχειώδεις προτάσεις). Σε αυτή την

περίπτωση είναι προφανές ότι ικανοποιείται μία από τις b, c.

Συνεπώς η ανάθεση αλήθοτιμών που κατασκευάσαμε ικανοποιεί την φ.

Αποδείξαμε ότι η φ είναι μη ικανοποιήσιμη αν και μόνο αν υπάρχει μεταβλητή

x τέτοια ώστε να υπάρχουν μονοπάτια από την vx στην v¬x και από την v¬x
στην vx στο γράφημα Gφ.

Το 2SAT μπορεί να επιλυθεί από μία μηχανή Turing M η οποία με είσοδο w
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• ελέγχει αν η w αναπαριστά ένα στιγμιότυπο φ του 2SAT και την απορ-

ρίπτει άμεσα αν αυτό δεν ισχύει.

• κατασκευάζει το γράφημα Gφ που αντιστοιχεί στην πρόταση φ

• για κάθε μεταβλητή x, ελέχει αν υπάρχουν μονοπάτια από τη vx στη v¬x
και από τη v¬x στη vx, εκτελώντας τη λειτουργία της μηχανής που επιλύ-

ει το πρόβλημα REACHABILITY για τα στιγμιότυπα (Gφ, vx, v¬x) και

(Gφ, v¬x, vx). Αν για κάποια μεταβλητή x υπάρχουν και τα δύο μονοπά-

τια, τότε απορρίπτει την είσοδο w, ενώ αν για κάθε μεταβλητή υπάρχει

το πολύ ένα από τα δύο μονοπάτια αποδέχεται την w.

Σημειώνεται ότι η μηχανή αυτή δεν χρειάζεται να εκτελέσει τον αλγόριθμο που

κατασκευάζει μία ανάθεση αληθοτιμών για τη φ. Είναι εύκολο να αποδειχτεί

ότι η μηχανή M λειτουργεί σε πολυωνυμικό χρόνο.

Ορισμός 58 Στο πρόβλημα απόφασης MAX2SAT δίνεται μία λογική πρότα-
ση φ σε συζευκτική κανονική μορφή, στην οποία κάθε φράση αποτελείται από
το δύο το πολύ στοιχειώδεις προτάσεις, και ένας θετικός ακέραιος αριθμός k,
και ζητείται να αποφασιστεί αν υπάρχει ανάθεση αληθοτιμών που να ικανοποιεί

τουλάχιστον k φράσεις της φ.

Θεώρημα 27 Το πρόβλημα MAX2SAT είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: Θα δείξουμε ότι 3SAT ≤pMAX2SAT.

΄Εστω ένα στιγμιότυπο του 3SAT, δηλαδή μία λογική πρόταση φ =
∧m
i=1(ai ∨

bi ∨ ci), όπου ai, bi, ci είναι στοιχειώδεις προτάσεις. Κατασκευάζουμε την

πρόταση ψ =
∧m
i=1 ψi, που προκύπτει από τη φ αν αντικαταστήσουμε κάθε

φράση ai ∨ bi ∨ ci με την παρακάτω πρόταση ψi:

ψi = ai ∧ bi ∧ ci ∧ wi
∧(¬ai ∨ ¬bi) ∧ (¬bi ∨ ¬ci) ∧ (¬ci ∨ ¬ai)
∧(ai ∨ ¬wi) ∧ (bi ∨ ¬wi) ∧ (ci ∨ ¬wi)

όπου wi μία νέα μεταβλητή που εμφανίζεται μόνο στην ψi.

Η πρόταση ψi έχει την ιδιότητα ότι αν τουλάχιστον μία από τις στοιχειώδεις

προτάσεις ai, bi, ci έχει αληθοτιμή true, τότε μπορούν να ικανοποιηθούν 7 στοι-

χειώδεις προτάσεις της, αν επιλεγεί κατάλληλα η αληθοτιμή της wi, ενώ αν οι
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ai, bi, ci έχουν όλες αληθοτιμή false, τότε μπορούν να ικανοποιηθούν το πολύ

6 στοιχειώδεις προτάσεις της, ανεξάρτητα από την αληθοτμή της wi.

Πράγματι, έστω μία ανάθεση αληθοτιμών T .

• Αν η T ικανοποιεί τις ai, bi, ci, τότε οι στοιχειώδεις προτάσεις της ψi που
ικανοποιούνται από την T είναι 7 αν T (wi) = true, αλλιώς είναι 6.

• Αν η T ικανοποιεί ακριβώς δύο από τις ai, bi, ci, τότε οι στοιχειώδεις

προτάσεις της ψi που ικανοποιούνται από την T είναι 7, ανεξάρτητα από

το T (wi).

• Αν η T ικανοποιεί ακριβώς μία από τις ai, bi, ci, τότε οι στοιχειώδεις

προτάσεις της ψi που ικανοποιούνται από την T είναι 7 αν T (wi) = false,
αλλιώς είναι 6.

• Αν η T δεν ικανοποιεί καμία από τις ai, bi, ci, τότε οι στοιχειώδεις προ-

τάσεις της ψi που ικανοποιούνται από την T είναι 6 αν T (wi) = false,
αλλιώς είναι 4.

Θέτουμε r(φ) = (ψ, 7m) (m είναι το πλήθος των φράσεων στην φ). Η κατα-

σκευή του r(φ) μπορεί να γίνει από μία μηχανή Turing σε πολυωνυμικό χρόνο.

Θα δείξουμε ότι η φ είναι ικανοποιήσιμη αν και μόνο αν υπάρχει ανάθεση α-

ληθοτιμών που να ικανοποιεί τουλάχιστον 7m στοιχειώδεις προτάσεις της ψ.

΄Εστω μία ανάθεση αληθοτιμών V που ικανοποιεί τη φ. Για κάθε φράση ai ∨
bi ∨ ci της φ, η V ικανοποιεί ένα εκ των ai, bi, ci. Ορίζουμε την T έτσι ώστε:

• T (x) = V (x) για κάθε μεταβλητή x που εμφανίζεται στη φ

• T (wi) = true αν και μόνο αν T (ai) = T (bi) = T (ci) = true

Η T ικανοποιεί 7 φράσεις σε κάθε πρόταση ψi και άρα ικανοποιεί συνολικά 7m
φράσεις της ψ.

Αντίστροφα, εστω ανάθεση αληθοτιμών T που ικανοποιεί τουλάχιστον 7m φρά-

σεις της ψ. ΄Εστω ki το πλήθος των φράσεων της ψi που ικανοποιεί η T . Ισχύει

ki ≤ 7 και
∑m

i=1 ki ≥ 7m, που συνεπάγεται ότι ki = 7 για κάθε i. ΄Αρα η T
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ικανοποιεί μία από τις ai, bi, ci, για κάθε φράση ai ∨ bi ∨ ci της φ. Συνεπώς η

T ικανοποιεί τη φ.

Δείξαμε ότι 3SAT≤p MAX2SAT και είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι MAX2SAT
∈ NP. Επίσης γνωρίζουμε ότι το 3SAT είναι NP-πλήρες (Θεώρημα 25). Από

το Θεώρημα 23 προκύπτει ότι το MAX2SAT είναι NP-πλήρες.

Σημειώνεται ότι στον ορισμό του MAX2SAT επιτρέπεται η πρόταση να περιέχει

φράσεις που αποτελούνται από μία μοναδική στοιχειώδη πρόταση. Αυτό γίνεται

για απλοποίηση της αναγωγής από το 3SAT. Είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι η

παραλλαγή του MAX2SAT στην οποία κάθε φράση αποτελείται από ακριβώς

δύο, διαφορετικές μεταξύ τους, στοιχειώδεις προτάσεις είναι επίσης NP-πλήρες

πρόβλημα.

Θεώρημα 28 Το SAT παραμένειNP-πλήρες ακόμη και στην περίπτωση που
κάθε φράση αποτελείται από το πολύ τρείς στοιχειώδεις προτάσεις, κάθε μεταβλη-

τή εμφανίζεται τρεις το πολύ φορές και κάθε στοιχειώδης πρόταση εμφανίζεται

δύο το πολύ φορές.

Απόδειξη: Θα περιγράψουμε μία πολυωνυμική αναγωγή από το 3SAT στην

ειδική αυτή μορφή του SAT. ΄Εστω ένα στιγμιότυπο φ =
∧m
i=1(ai∨ bi∨ ci) του

3SAT, όπου ai, bi, ci είναι στοιχειώδεις προτάσεις. Κατασκευάζουμε την r(φ)
από την φ, εκτελώντας για κάθε μεταβλητή x τα παρακάτω βήματα, στα οποία

το k συμβολίζει το πλήθος των εμφανίσεων της x στη φ:

• Αντικαθιστούμε τις k εμφανίσεις της x με k νέες μεταβλητές x1, x2, . . . , xk

• Αν k > 1, τότε προσθέτουμε τις φράσεις (¬x1 ∨ x2)∧ (¬x2 ∨ x3)∧ . . .∧
(¬xk ∨ x1)

Οι φράσεις που προσθέτουμε στο δεύτερο βήμα ισοδυναμούν με την πρόταση:

(x1 → x2) ∧ (x2 → x3) ∧ . . . ∧ (xk → x1)

που αληθεύει αν και μόνο αν οι x1, x2, . . . , xk να έχουν την ίδια αληθοτιμή.

Στην r(φ) κάθε μεταβλητή εμφανίζεται τρεις το πολύ φορές και κάθε στοιχειώ-

δης πρόταση εμφανίζεται δύο το πολύ φορές και η κατασκευή της μπορεί να

γίνει σε πολυωνυμικό χρόνο. Θα δείξουμε ότι η φ είναι ικανοποιήσιμη αν και

μόνο αν η r(φ) είναι ικανοποιήσιμη.
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΄Εστω V μία ανάθεση αληθοτιμών που ικανοποιεί τη φ. Ορίζουμε την ανάθε-

ση αληθοτιμών T έτσι ώστε T (xi) = V (x) για κάθε μεταβλητή x και κάθε

αντίγραφο xi της x. Η T ικανοποιεί όλες τις φράσεις που έχουν προέλθει από

την αντικατάσταση μεταβλητών στις φράσεις της φ και επίσης ικανοποιεί τις

πρόσθετες φράσεις (¬x1∨x2), (¬x2∨x3), . . . (¬xk∨x1), καθώς όλα τα xi στις
παραπάνω φράσεις έχουν την ίδια αληθοτιμή. ΄Αρα η T ικανοποιεί την πρόταση

r(φ).

Αντίστροφα έστω T μία ανάθεση αληθοτιμών που ικανοποιεί τη r(φ). Για κάθε

μεταβλητή x που εμφανίζεται k > 1 φορές στη φ, η T ικανοποιεί τις φράσεις

(¬x1∨x2), (¬x2∨x3), . . . (¬xk∨x1), όπου x1, x2, . . . xk είναι οι μεταβλητές που

αντικατέστησαν τη x. Συνεπώς όλες οι μεταβλητές xi έχουν την ίδια αληθοτιμή.

Η ανάθεση αληθοτιμών V , όπου V (x) = T (x1) για κάθε μεταβλητή x ικανοποιεί

τη φ.

Συνεπώς το 3SAT ανάγεται πολυωνυμικά στην ειδική περίπτωσή του όπου

που κάθε φράση αποτελείται από το πολύ τρείς στοιχειώδεις προτάσεις, κάθε

μεταβλητή εμφανίζεται τρεις το πολύ φορές και κάθε στοιχειώδης πρόταση εμ-

φανίζεται δύο το πολύ φορές. Επειδή το 3SAT είναι NP-πλήρες (Θεώρημα 25),

εφαρμόζοντας το Θεώρημα 23 προκύπτει ότι ο παραπάνω περιορισμός του 3SAT
είναι NP-πλήρες πρόβλημα.
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3.4 NP-πλήρη προβλήματα σε γραφήματα Ι

Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε γραφήματα τα οποία είναι NP-πλήρη. Ορισμέ-

να από αυτά τα έχουν συναντήσει ήδη.

Θεώρημα 29 Το πρόβλημα VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: Θα αποδείξουμε ότι 3SAT ≤pVERTEX-COVER.

΄Εστω ένα στιγμιότυπο φ =
∧m
j=1 cj του 3SAT , όπου cj = `j,1 ∨ `j,2 ∨ `j,3.

Θα κατασκευάσουμε ένα στιγμιότυπο r(φ) = (G, k) του VERTEX-COVER,
τέτοιο ώστε η φ να είναι ικανοποιήσιμη αν και μόνο αν το G έχει κάλυψη κο-

ρυφών μεγέθους το πολύ k.

΄Εστω ότι η φ περιέχει n μεταβλητές x1, x2, . . . , xn. Το G = (V,E) κατασκευά-

ζεται με τον παρακάτω τρόπο:

• Για κάθε μεταβλητή xi, 1 ≤ i ≤ n, το V περιέχει δύο κορυφές ti και

fi, που αντιστοιχούν στις στοιχειώδεις προτάσεις xi και ¬xi, και το E
περιέχει την μεταξύ τους ακμή {ti, fi}.

• Για κάθε φράση cj = `j,1 ∨ `j,2 ∨ `j,3, 1 ≤ j ≤ m, το V περιέχει τρεις

κορυφές uj,1, uj,2, uj,3, που αντιστοιχούν στις στοιχειώδεις προτάσεις `j,1,
`j,2, `j,3 και το E περιέχει τις ακμές {uj,1, uj,2}, {uj,1, uj,3}, {uj,2, uj,3}.

• Για κάθε στοιχειώδη πρόταση `j,k, 1 ≤ j ≤ m, 1 ≤ k ≤ 3, αν `j,k = xi,
το E περιέχει την ακμή {uj,k, ti}, ενώ αν `j,k = ¬xi το E περιέχει την

ακμή {uj,k, fi}.

Το G περιέχει 2n + 3m κορυφές και n + 6m ακμές. Τέλος επιλέγουμε k =
n+ 2m.

Η κατασκευή του r(φ) = (G, k) για μία λογική πρόταση φ, μπορεί να γίνει

από μία μηχανή Turing σε πολυωνυμικό χρόνο.

΄Εστω T μία ανάθεση αληθοτιμών που ικανοποιεί τη φ. Θα περιγράψουμε μία

κάλυψη κορυφών του G με k = n + 2m κορυφές. Για κάθε φράση cj υπάρχει

μία στοιχειώδης πρόταση `j,sj τέτοιο ώστε T (`j,sj) = true. ΄Εστω το σύνολο
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κορυφών

U = {ti | 1 ≤ i ≤ n, T (xi) = true} ∪
{fi | 1 ≤ i ≤ n, T (xi) = false} ∪
{uj,κ | 1 ≤ j ≤ m, 1 ≤ κ ≤ 3, κ 6= sj}.

Το U περιέχει για κάθε μεταβλητή xi είτε την κορυφή ti είτε τη fi, άρα καλύ-

πτει όλες τις ακμές της μορφής {ti, fi}. Επίσης για κάθε φράση cj περιέχει δύο
από τις κορυφές uj,1, uj,2, uj,3, συνεπώς καλύπτει όλες τις μεταξύ τους ακμές.

Απομένει να δείξουμε ότι το U καλύπτει κάθε ακμή e ∈ E της μορφής {uj,κ, ti}
ή {uj,κ, fi}. Για κάθε τέτοια ακμή, αν uj,κ /∈ U , τότε κ = sj, δηλαδή T (`j,κ) =
true. Αν {uj,κ, ti} ∈ E, τότε `j,κ = xi. Συνεπώς T (xi) = true και άρα ti ∈ U .

Αν {uj,κ, fi} ∈ E, τότε `j,κ = ¬xi. Συνεπώς T (xi) = false και άρα fi ∈ U .

΄Αρα το U είναι κάλυψη κορυφών και επιπλέον |U | = n+ 2m.

Αντίστροφα, έστω U κάλυψη κορυφών με |U | ≤ n + 2m. Το U πρέπει να

περιέχει για κάθε μεταβλητή xi τουλάχιστον μία από τις ti, fi, ώστε να καλύ-

πτει ακμές της μορφής {ti, fi}. Επίσης για κάθε φράση cj πρέπει να περιέχει

δύο από τις κορυφές uj,1, uj,2, uj,3, ώστε καλύπτει όλες τις μεταξύ τους ακμές.

Το πλήθος των παραπάνω κορυφών ισούται με το όριο k = n + 2m, άρα το

U δεν μπορεί να περιέχει άλλες κορυφές. Συνεπώς το U περιέχει ακριβώς μία

από τις ti, fi, για κάθε μεταβλητή xi και ακριβώς δύο από τις uj,1, uj,2, uj,3, για
κάθε φράση cj.

Θεωρούμε την ανάθεση αληθοτιμών T όπου T (xi) = true αν και μόνο αν

ti ∈ U . Θα δείξουμε ότι η T ικανοποιεί τη φ.

΄Εστω μία οποιαδήποτε φράση cj της φ. Υπάρχει ένα μοναδικό κ τέτοιο ώστε

uj,κ /∈ U . Αν `j,κ = xi, τότε {uj,κ, ti} ∈ E και επειδή το U είναι κάλυψη κορυ-

φών ti ∈ U που συνεπάγεται T (xi) = true. Αν `j,κ = ¬xi, τότε {uj,κ, fi} ∈ E
και επειδή το U είναι κάλυψη κορυφών fi ∈ U που συνεπάγεται T (xi) = false.
Συνεπώς η T ικανοποιεί όλα τα cj, άρα ικανοποιεί και τη φ.

Δείξαμε ότι 3SAT ≤pVERTEX-COVER και είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι

VERTEX-COVER ∈ NP. Επίσης γνωρίζουμε ότι το 3SAT είναι NP-πλήρες

(Θεώρημα 25). Από το Θεώρημα 23 προκύπτει ότι το VERTEX-COVER είναι

NP-πλήρες.
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Παράδειγμα 54 Η αναγωγή του προηγούμενου θεωρήματος από την πρότα-

ση φ = (¬x1∨¬x2∨x3)∧(¬x1∨¬x2∨¬x4)∧(x1∨x2∨¬x3)∧(x1∨¬x3∨x4) κατα-
σκευάζει το στιγμιότυπο r(φ) = (G, 12), όπου G το γράφημα που φαίνεται πα-

ρακάτω. Οι κορυφές που έχουν λευκό χρώμα απότελούν την κάλυψη κορυφών

που προκύπτει από την ανάθεση αληθοτιμών T , όπου T (x1) = T (x4) = true
και T (x2) = T (x3) = false, η οποία ικανοποιεί τη φ.

u3,3u3,1

u3,2

u4,3u4,1

u4,2

u1,3u1,1

u1,2

u2,3u2,1

u2,2

t1 t2 t3 t4 f4f2 f3f1

Θεώρημα 30 Το πρόβλημα INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: ΄Εχουμε δείξει ότι το VERTEX-COVER είναι NP-πλήρες (Θε-

ώρημα 29) και ότι VERTEX-COVER ≤pINDEPENDENT-SET (Παράδειγμα

51). Επίσης είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι INDEPENDENT-SET ∈ NP. Από

το Θεώρημα 23 προκύπτει ότι το INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες.

Θεώρημα 31 Το πρόβλημα CLIQUE είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: ΄Εχουμε δείξει ότι το INDEPENDENT-SET είναι NP-πλήρες

(Θεώρημα 30) και ότι INDEPENDENT-SET ≤pCLIQUE (Παράδειγμα 50).

Επίσης είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι CLIQUE ∈ NP. Από το Θεώρημα 23

προκύπτει ότι το CLIQUE είναι NP-πλήρες.
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Θεώρημα 32 Το πρόβλημα 3-COLORING είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: Θα αποδείξουμε ότι 3SAT ≤p3-COLORING.

΄Εστω ένα στιγμιότυπο φ =
∧m
j=1 cj του 3SAT , όπου cj = `j,1 ∨ `j,2 ∨ `j,3. Θα

κατασκευάσουμε ένα γράφημα G = r(φ) τέτοιο ώστε η φ να είναι ικανοποιήσιμη

αν και μόνο αν χ(G) ≤ 3.

΄Εστω ότι η φ περιέχει n μεταβλητές x1, x2, . . . , xn. Το G = (V,E) κατασκευά-

ζεται με τον παρακάτω τρόπο:

• Για κάθε μεταβλητή xi, 1 ≤ i ≤ n, το V περιέχει δύο κορυφές ti και fi,
που αντιστοιχούν στις στοιχειώδεις προτάσεις xi και ¬xi και το E την

ακμή {ti, fi}.

• Για κάθε φράση cj = `j,1 ∨ `j,2 ∨ `j,3, 1 ≤ j ≤ m

– το V περιέχει πέντε κορυφές uj,1, uj,2, uj,3 (που αντιστοιχούν στις

στοιχειώδεις προτάσεις `j,1, `j,2, `j,3), wj,1 και wj,2

– τοE περιέχει τις ακμές {uj,1, uj,2}, {uj,1, wj,1}, {uj,2, wj,2}, {uj,3, wj,1}
και {uj,3, wj,2}.

Σχηματικά:

uj,3

uj,1 uj,2

wj,1 wj,2

• Για κάθε στοιχειώδη πρόταση `j,k, 1 ≤ j ≤ m, 1 ≤ k ≤ 3,

– αν `j,k = xi, το E περιέχει την ακμή {uj,k, ti}
– αν `j,k = ¬xi το E περιέχει την ακμή {uj,k, fi}

• Τέλος το V περιέχει δύο επιπλέον κορυφές b, z και το E τις ακμές {ti, b}
και {fi, b} (1 ≤ i ≤ n), {wj,1, z} και {wj,2, z} (1 ≤ j ≤ m) και την

{b, z}.

120



Η κατασκευή του r(φ) = G για μία λογική πρόταση φ, μπορεί να γίνει από μία

μηχανή Turing σε πολυωνυμικό χρόνο.

΄Εστω ότι υπάρχει ανάθεση αληθοτιμών T η οποία να ικανοποιέι τη φ. Θα

χρωματίσουμε το G με 3 χρώματα (λευκό, μαύρο, γκρι) έτσι ώστε τα άκρα

κάθε ακμής να έχουν διαφορετικό χρώμα. Η κορυφή z χρωματίζεται με μαύρο

και η b με γκρι. Για κάθε μεταβλητή xi

• Αν T (xi) = true, η ti χρωματίζεται με λευκό και η fi με μαύρο.

• Αν T (xi) = false, η ti χρωματίζεται με μαύρο και η fi με λευκό.

Για να χρωματίσουμε τις κορυφές uj,1, uj,2, uj,3, wj,1, wj,2 που αντιστοιχούν

στη φράση cj = `j,1 ∨ `j,2 ∨ `j,3, παρατηρούμε ότι οι wj,1, wj,2 συνδέονται με

την z που έχει μαύρο χρώμα και ότι κάθε μία από τις κορυφές uj,1, uj,2, uj,3
συνδέεται με μία κορυφή από το σύνολο X =

⋃n
i=1{ti, fi}, η οποία έχει ήδη

χρωματιστεί με λευκό ή μαύρο.

Αν `j,k = xi, τότε το G περιέχει την ακμή {uj,k, ti}. Επιπλέον:

• αν T (`j,k) = true τότε T (xi) = true και η κορυφή ti έχει λευκό χρώμα

• αν T (`j,k) = false τότε T (xi) = false και η κορυφή ti έχει μαύρο χρώμα

Αν `j,k = ¬xi, τότε το G περιέχει την ακμή {uj,k, fi}. Επιπλέον:

• αν T (`j,k) = true τότε T (xi) = false και η κορυφή fi έχει λευκό χρώμα

• αν T (`j,k) = false τότε T (xi) = true και η κορυφή fi έχει μαύρο χρώμα

Συνεπώς η μοναδική κορυφή του X με την οποία συνδέεται η uj,k έχει λευκό

χρώμα αν T (`j,k) = true, ενώ αλλιώς έχει μαύρο χρώμα. Διακρίνουμε τις πα-

ρακάτω περιπτώσεις:

Περίπτωση 1η: T (`j,1) = true. Τότε η uj,1 συνδέεται με μία κορυφή του

X λευκού χρώματος, ενώ οι uj,2 και uj,3 συνδέονται με κορυφές του X που

ενδέχεται να έχουν χρώμα λευκό ή μαύρο. Μπορούμε να χρωματίσουμε την

uj,1 με μαύρο, τις uj,2, uj,3 με γκρι και τις wj,1, wj,2 με λευκό.
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uj,3

uj,1 uj,2

z

wj,1 wj,2

Περίπτωση 2η: T (`j,1) = false και T (`j,2) = true. Τότε η uj,1, uj,2 συνδέονται

με κορυφές του X που έχουν χρώμα μαύρο και λευκό αντίστοιχα, ενώ η uj,3
συνδέεται με μία κορυφή του X που ενδέχται να έχει χρώμα λευκό ή μαύρο.

Μπορούμε να χρωματίσουμε την uj,2 με μαύρο, τις uj,1, uj,3 με γκρι και τις wj,1,
wj,2 με λευκό.

uj,3

uj,1 uj,2

z

wj,1 wj,2

Περίπτωση 3η: T (`j,1) = T (`j,2) = false. Επειδή η T ικανοποιεί τη φ θα

πρέπει να ισχύει T (`j,3) = true. Τότε η uj,1, uj,2 συνδέονται με κορυφές του X
μαύρου χρώματος, ενώ η uj,3 συνδέεται με μία κορυφή του X λευκού χρώματος.

Μπορούμε να χρωματίσουμε την uj,3 με μαύρο, τις uj,1, wj,2 με λευκό και τις

uj,2, wj,1 με γκρι.

uj,3

uj,1 uj,2

z

wj,1 wj,2
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Αντίστροφα, έστω ότι υπάρχει χρωματισμός των κορυφών του G με 3 χρώμα-

τα. Οι κορυφές z και b είναι γειτονικές και άρα θα πρέπει να έχουν διαφορετικά

χρώματα. Μπορούμε, χωρίς βλαβη της γενικότητας, να υποθέσουμε ότι η z
έχει χρώμα μαύρο και η b έχει χρώμα γκρι. Επίσης θα πρέπει για κάθε i η μία

εκ των κορυφών ti και fi να έχει λευκό χρώμα και η άλλη μαύρο (καθώς είναι

γειτονικές μεταξύ τους αλλά και με τη b).

΄Εστω η ανάθεση αληθοτιμών T , όπου T (xi) = true αν και μόνο αν η ti έχει
λευκό χρώμα. Θα δείξουμε ότι η T ικανοποιεί τη φ. ΄Εστω μία οποιαδήποτε

φράση cj της φ. Οι κορυφές wj,1, wj,2 συνδέονται με την κορυφή z που έ-

χει μαύρο χρώμα. Κάθε μία από τις κορυφές uj,1, uj,2, uj,3 συνδέεται με μία

κορυφή του συνόλου X η οποία έχει χρώμα λευκό ή μαύρο. Θα δείξουμε τουλά-

χιστον μία από τις παραπάνω κορυφές του X θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα.

Ας υποθέσουμε ότι οι uj,1, uj,2, uj,3 συνδέονται με κορυφές του X μαύρου χρώ-

ματος. Τότε οι uj,1, uj,2 θα πρέπει να έχουν η μία λευκό χρώμα και η άλλη γκρι,

επειδή είναι γειτονικές. ΄Εστω ότι η uj,1 έχει λευκό χρώμα και η uj,2 μαύρο (η

άλλη περίπτωση είναι τελείως συμμετρική).

Η κορυφή wj,1 είναι γειτονική με τη z που έχει μαύρο χρώμα και την uj,1 που

έχει λευκό χρώμα, και άρα θα πρέπει να έχει γκρι χρώμα. Με το ίδιο σκεπτικό

προκύπτει ότι η wj,2 θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα. ΄Ομως η κορυφή uj,3 έχει

γειτονικές κορυφές στις οποίες εμφανίζονται και τα τρία διαθέσιμα χρώματα

(μία κορυφή στο X με μαύρο χρώμα, την wj,1 με γκρι χρώμα και την wj,2 με

λευκό χρώμα) και άρα η ίδια δεν μπορεί να έχει κανένα από τα τρία χρώματα

(άτοπο).

uj,3

uj,1 uj,2

z

wj,1 wj,2

uj,3

uj,1 uj,2

z

wj,1 wj,2

? ?
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Συνεπώς για κάποιο k ∈ {1, 2, 3} η κορυφή uj,k συνδέεται με μία κορυφή του

X λευκού χρώματος.

• Αν `j,k = xi για κάποιο i τότε, η κορυφή του X με την οποία συνδέεται

η uj,k είναι η ti και επειδή έχει λευκό χρώμα, ισχύει T (xi) = true που

συνεπάγεται T (`j,k) = true.

• Αν `j,k = ¬xi για κάποιο i τότε, η κορυφή του X με την οποία συνδέεται

η uj,k είναι η fi και επειδή έχει λευκό χρώμα, ισχύει T (xi) = false που

συνεπάγεται T (`j,k) = true.

΄Αρα η T σε κάθε φράση cj της φ ικανοποιεί κάποια στοιχειώδη πρόταση `j,k,
και άρα ικανοποιεί την φ.

Δείξαμε ότι 3SAT ≤p3-COLORING. Επίσης γνωρίζουμε ότι 3-COLORING
∈ NP (Θεώρημα 17) και ότι το 3SAT είναι NP-πλήρες (Θεώρημα 25). Από

το Θεώρημα 23 προκύπτει ότι το 3-COLORING είναι NP-πλήρες.

Παράδειγμα 55 Η αναγωγή του προηγούμενου θεωρήματος από την πρό-

ταση φ = (¬x1∨x2∨¬x3)∧ (x1∨¬x4∨¬x2)∧ (x2∨x4∨x3)∧ (¬x1∨x3∨¬x4)
κατασκευάζει το παρακάτω γράφημα G:

φ = (¬x1∨x2∨¬x3)∧ (x1∨¬x4∨¬x2)∧ (x2∨x4∨x3)∧ (¬x1∨x3∨¬x4)

u3,3

u3,1 u3,2

w3,1 w3,2

u4,3

u4,1 u4,2

w4,1 w4,2

u1,3

u1,1 u1,2

w1,1 w1,2

u2,3

u2,1 u2,2

w2,1 w2,2

t1 t2 t3
t4 f4f2 f3

f1

z

b
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Η πρόταση φ ικανοποιείται από την ανάθεση αληθοτιμών T , όπου T (x3) = true
και T (x1) = T (x2) = T (x4) = false.

Ο χρωματισμός των ακμών του γραφήματος G που προκύπτει από την T φαί-

νεται στο παρακάτω σχήμα:

u3,3

u3,1 u3,2

w3,1 w3,2

u4,3

u4,1 u4,2

w4,1 w4,2

u1,3

u1,1 u1,2

w1,1 w1,2

u2,3

u2,1 u2,2

w2,1 w2,2

t1 t2 t3
t4 f4f2 f3

f1

z

b

Το πρόβλημα 3-COLORING παραμένει δυσεπίλυτο υπολογιστικά ακόμη και αν

περιοριστούμε σε επίπεδα γραφήματα.

Ορισμός 59 Στο πρόβλημα απόφασης PLANAR-3-COLORING δίνεται ένα
επίπεδο γράφημα G και ζητείται να αποφασιστεί αν χ(G) ≤ 3.

Θεώρημα 33 Το πρόβλημα PLANAR-3-COLORING είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: Θα δείξουμε ότι 3-COLORING ≤pPLANAR-3-COLORING.
Με δεδομένο ένα γράφημα G = (V,E), θα κατασκευάσουμε ένα επίπεδο γρά-

φημα G′, έτσι ώστε χ(G) = 3 αν και μόνο αν χ(G′) = 3.

Το G′ κατασκευάζεται με τον παρακάτω τρόπο:

• Σχεδιάζουμε αρχικά το G στο επίπεδο, τοποθετώντας τις κορυφές σε

αυθαίρετα σημεία και συνδέοντας με ακμές τις γειτονικές κορυφές, επι-

τρέποντας στις ακμές να τέμνονται. Κατά το σχεδιασμό φροντίζουμε

ώστε να μην διέρχονται από το ίδιο σημείο περισσότερες από δύο ακμές.
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• Σε κάθε σημείο του επιπέδου όπου τέμνονται δύο ακμές {v, u} και {x, y}
εισάγουμε ένα υπογράφημα-διαστάυρωσηH, όπως φαίνεται στο παρακάτω

σχήμα, ώστε να απαλείψουμε το σημείο τομής:

v

x

y

u v

x

y

u
a

c

d

b

e

g

f

h

`

j

i

k

z

Ονομάζουμε τις κορυφές a και d σημεία επαφής της ακμής {v, u} με τη διαστά-

υρωση H.

• Για κάθε ακμή {v, u} η οποία τέμνεται με r άλλες ακμές στην αναπαράστα-

ση του G στο επίπεδο, έστω ότι οι διασταυρώσεις που αντικατέστησαν

τις τομές αυτές στο προηγούμενο βήμα είναι κατά σειρά από τη v προς τη

u οι H1, H2, . . . , Hr. Η {v, u} έχει δύο σημεία επαφής με κάθε διαστάυ-

ρωση Hi. Συμβολίζουμε με ai αυτό που βρίσκεται από την μεριά της v και

με di αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στην u. Για να ολοκληρώσουμε την

κατασκευή του G′, συγχωνεύουμε τις κορυφές v και a1 και τις κορυφές

di και ai+1 για κάθε i, 1 ≤ i ≤ r − 1. Συμβολίζουμε με s({v, u}) το

σύνολο {di | 1 ≤ i ≤ r} και ονομάζουμε κεφαλή της {v, u} την κορυφή

v και ουρά της {v, u} την ακμή {dr, u}.

u
dr

v = a1 d1 = a2 d2 = a3
dr−1 = ar

. . .
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Παρατηρούμε ότι το γράφημα παραμένει επίπεδο μετά τις συγχωνεύσεις, καθώς

οι κορυφές που συγχωνευονται είναι γειτονικές. Επίσης παρατηρούμε ότι κάθε

ακμή του G′ εμπίπτει σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:

• υπάρχει και στο G και δεν τέμνεται με κάποια άλλη ακμή στο σχεδιασμό

του G

• αποτελεί την ουρά κάποιας ακμής του G, η οποία τέμνεται με κάποια άλλη

ακμή στο σχεδιασμό του G

• περιέχεται σε κάποιο υπογράφημα-διασταύρωση.

Η κατασκευή του G′ από το G, μπορεί να γίνει από μία μηχανή Turing σε πο-

λυωνυμικό χρόνο.

΄Εστω ένας χρωματισμός C ′ των κορυφών του G′ με τρία χρώματα (λευκό, γκρί,

μαύρο). Θα δείξουμε πρώτα ότι τα δύο σημεία επαφής κάθε ακμής με μία δια-

σταύρωση έχουν το ίδιο χρώμα. Πράγματι έστω μία οποιαδήποτε διασταύρωση

H.

Οι κορυφές i, j, z θα πρέπει να έχουν ανά δύο διαφορετικά χρώματα, άρα C ′(z) 6=
C ′(i) 6= C ′(j) 6= C ′(z). Η k θα πρέπει να έχει διαφορετικό χρώμα, από τις z και

i, και άρα C ′(k) = C ′(j). Αντίστοιχα, η ` θα πρέπει να έχει διαφορετικό χρώμα,

από τις z, j και k, και άρα C ′(`) = C ′(i). Για το χρωματισμό των υπόλοιπων

κορυφών, παρατηρούμε ότι θα πρέπει C ′(b) 6= C ′(j) και άρα C ′(b) = C ′(z) ή

C ′(b) = C ′(i).

Αν C ′(b) = C ′(z), τότε εξετάζοντας τις κορυφές της περιμέτρου σε ωρολο-

γιακή φορά προκύπτει κατά σειρά ότι C ′(f) = C ′(j), C ′(d) = C ′(z), C ′(h) =
C ′(i), C ′(c) = C ′(z), C ′(g) = C ′(j), C ′(a) = C ′(z) και C ′(e) = C ′(i). Αν

C ′(b) = C ′(i), τότε εξετάζοντας τις κορυφές της περιμέτρου σε ανθωρολογιακή

φορά προκύπτει κατά σειρά ότι C ′(e) = C ′(z), C ′(a) = C ′(j), C ′(g) = C ′(z),
C ′(c) = C ′(i), C ′(h) = C ′(z), C ′(d) = C ′(j) και C ′(f) = C ′(z). Συνεπώς σε

κάθε περίπτωση ισχύει C ′(a) = C ′(d) και C ′(b) = C ′(c).

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι δύο δυνατοί χρωματισμοί των κορυφών μίας

διασταύρωσης στην περίπτωση όπου C ′(z) =μαύρο, C ′(i) =γκρι και C ′(j)=λευκό:
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΄Εστω μία οποιαδήποτε ακμή {v, u} του G. Αν η {v, u} υπάρχει και στο G′,
τότε C ′(v) 6= C ′(u). Σε αντίθετη περίπτωση ας υποθέσουμε χωρίς βλάβη της

γενικότητας ότι κεφαλή της {v, u} είναι η v.

Επειδή τα δύο σημεία επαφής κάθε ακμής με μία διασταύρωση έχουν το ίδιο χρώ-

μα, λόγω των συγχωνεύσεων κορυφών που έχουν γίνει κατά την κατασκευή

του G′, θα πρέπει C ′(d) = C ′(v) για κάθε κορυφή d ∈ s({v, u}). Επίσης, αν

{w, u} είναι η ουρά της {v, u}, θα πρέπει να ισχύει C ′(w) 6= C ′(u). Επειδή

w ∈ s({v, u}), συνδυάζοντας τα παραπάνω, προκύπτει ότι C ′(v) 6= C ′(u).

Συνεπώς ο περιορισμός C του C ′ στις κορυφές του V αποτελεί έναν έγκυρο

χρωματισμό των κορυφών του G με τρία χρώματα.

Αντίστροφα, έστω ένας χρωματισμός C των κορυφών του G με τρία χρώματα

(λευκό, γκρί, μαύρο). Θα περιγράψουμε ένα χρωματισμό C ′ των κορυφών του

G′. Για κάθε κορυφή v ∈ V θέτουμε C ′(v) = C(v). Για κάθε ακμή {v, u} ∈ E,

η οποία τέμνεται κάποια άλλη στο σχεδιασμό του G και στην οποία κεφαλή είναι

η v, θέτουμε C ′(d) = C(v), για κάθε d ∈ s({v, u}).

Αν μία ακμή {v, u} του G′ ανήκει και στο G τότε C(v) 6= C(u), που συνεπά-

γεται C ′(v) 6= C ′(u). Αν μία ακμή {w, u} του G′ είναι η ουρά κάποιας ακμής

{v, u} του G, τότε C ′(w) = C(v) 6= C(u), που συνεπάγεται C ′(w) 6= C ′(u).

Απομένει να χρωματίσουμε τις κορυφές κάθε διαστάυρωσης που δεν αποτελούν

σημεία επαφής με τις αντίστοιχες ακμές, έτσι ώστε τα άκρα κάθε ακμής που

περιέχεται στη διασταύρωση να έχουν διαφορετικά χρώματα. ΄Εστω η διαστά-

υρωση H που έχει προέλθει από την τομή δύο ακμών {v1, u1} και {v2, u2},
και έστω a, d τα σημεία επαφής της {v1, u1} με την H και και έστω b, c τα
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σημεία επαφής της {v2, u2} με την H. Ισχύει a, d ∈ s({v1, u1}) ∪ {v1} και

b, c ∈ s({v2, u2}) ∪ {v2}, άρα C ′(a) = C ′(d) και C ′(b) = C ′(c). Διακρίνουμε

δύο περιπτώσεις:

Περίπτωση 1η: C ′(a) = C ′(b) (όλα τα σημεία επαφής έχουν το ίδιο χρώμα).

Αν C ′(a) =μαύρο, τότε ο χρωματισμός των κορυφών της διασταύρωσης μπο-

ρεί να γίνει όπως στην αριστερή περίπτωση του προηγούμενου σχήματος. Αν

C ′(a) ∈ {λευκό, γκρι}, τότε ο αντίστοιχος χρωματισμός προκύπτει με κατάλ-

ληλη μετάθεση των χρωμάτων.

Περίπτωση 2η: C ′(a) 6= C ′(b) (τα σημεία επαφής των {v1, u1} και {v2, u2}
έχουν διαφορετικά χρώματα). C ′(a) =λευκό και C ′(b) =γκρι, τότε ο χρω-

ματισμός των κορυφών της διασταύρωσης μπορεί να γίνει όπως στην δεξιά

περίπτωση του προηγούμενου σχήματος. Για τους υπόλοιπους συνδυασμούς

χρωμάτων, ο αντίστοιχος χρωματισμός προκύπτει με κατάλληλη μετάθεση των

χρωμάτων.

Δείξαμε ότι 3-COLORING ≤pPLANAR-3-COLORING και μπορεί να απο-

δειχτεί ότι το PLANAR-3-COLORING ∈ NP. Επίσης γνωρίζουμε ότι το

3-COLORING είναι NP-πλήρες (Θεώρημα 32). Από το Θεώρημα 23 προκύ-

πτει ότι το PLANAR-3-COLORING είναι NP-πλήρες.

3.5 NP-πλήρη προβλήματα συνόλων και α-

ριθμών

Στη συνέχεια θα δούμε NP-πλήρη προβλήματα τα στιγμιότυπα των οποίων

περιέχουν σύνολα και αριθμούς.

Ορισμός 60 ΄Εστω τρία σύνολα B,G,H με |B| = |G| = |H| και ένα σύνολο
R ⊆ (B ×G×H). ΄Ενα σύνολο M ⊆ R ονομάζεται τριδιάστατο ταίριασμα του
(B,G,H,R), αν κάθε στοιχείο των B,G,H εμφανίζεται σε μία το πολύ τριάδα
του M . ΄Ενα τριδιάστατο ταίριασμα ονομάζεται τέλειο αν |M | = |B|.

Παρατηρούμε ότι σε ένα τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα M κάθε στοιχείο των

B,G,H εμφανίζεται σε μία ακριβώς τριάδα του M .
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Ορισμός 61 Στο πρόβλημα απόφασης 3-DIMENTIONAL-MATCHING δί-
νονται τρία σύνολα B,G,H με |B| = |G| = |H| και ένα σύνολο R ⊆ (B ×
G×H) και ζητείται να αποφασιστεί αν υπάρχει τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα του
(B,G,H,R).

Θεώρημα 34 Το πρόβλημα 3-DIMENTIONAL-MATCHING είναιNP-πλήρες.

Απόδειξη: Θα αποδείξουμε ότι 3SAT ≤p3-DIMENTIONAL-MATCHING.

΄Εστω ένα στιγμιότυπο φ =
∧m
j=1 cj του 3SAT, όπου cj = `j,1 ∨ `j,2 ∨ `j,3, το

οποίο περιέχει n μεταβλητές x1, x2, . . . , xn. Θα κατασκευάσουμε ένα στιγμιό-

τυπο r(φ) = (B,G,H,R) του 3-DIMENTIONAL-MATCHING, τέτοιο ώστε

η φ να είναι ικανοποιήσιμη αν και μόνο αν το (B,G,H,R) έχει τέλειο τριδιά-

στατο ταίριασμα.

Συμβολίζουμε με f(`) το πλήθος των φράσεων που περιέχουν τη στοιχειώδη

πρόταση ` και ορίζουμε fi = max{f(xi), f(¬xi)}. Θα κατασκευάσουμε τα σύ-

νολα B,G,H και R τμηματικά, κατασκευάζοντας σε κάθε φάση ένα υποσύνολο

των στοιχείων τους.

Για κάθε μεταβλητή xi, 1 ≤ i ≤ n κατασκευάζουμε τα παρακάτω σύνολα:

Bi = {bi,j | 1 ≤ j ≤ fi}
Gi = {gi,j | 1 ≤ j ≤ fi}
Hi = {hi,j | 1 ≤ j ≤ 2fi}
Ti = {(bi,j, gi,j, hi,2j) | 1 ≤ j ≤ fi}
Fi = {(bi,j+1, gi,j, hi,2j+1) | 1 ≤ j < fi} ∪ {(bi,1, gi,fi , hi,1}.

Σχηματικά:

bi,1 bi,2 bi,3 bi,figi,1 gi,2 gi,3 gi,fi

hi,1 hi,3 hi,5

hi,2 hi,4 hi,6 hi,2fi. . .
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Στη συνέχεια κατασκευάζουμε σύνολα στοιχείων που αντιστοιχούν στις φρά-

σεις της φ. Ορίζουμε:

B′ = {b′j | 1 ≤ j ≤ m}

G′ = {g′j | 1 ≤ j ≤ m}

Για κάθε στοιχειώδη πρόταση `j,k, 1 ≤ k ≤ 3, της φράσης cj, 1 ≤ j ≤ m,

κατασκευάζουμε μία τριάδα tj,k με τον παρακάτω τρόπο: Αν `j,k = xi, τοτε

tj,k = (b′j, g
′
j, hi,2λ−1), ενώ αν lj,k = ¬xi τοτε tj,k = (b′j, g

′
j, hi,2λ), όπου το λ εί-

ναι ο αριθμός των φράσεων μεταξύ των c1, . . . , cj που περιέχουν τη στοιχειώδη

πρόταση `j,k (δηλαδή ο αύξων αριθμός εμφάνισης της συγκεκριμένης στοιχειώ-

δους πρότασης στη φ). Παρατηρούμε ότι κάθε στοιχείο του H περιέχεται το

πολύ σε μία τριάδα tj,k. Ορίζουμε:

R′ = {tj,k | 1 ≤ j ≤ m, 1 ≤ k ≤ 3}

Τέλος ορίζουμε τα παρακάτω σύνολα:

B′′ = {b′′κ | 1 ≤ κ ≤ δ}

G′′ = {g′′κ | 1 ≤ κ ≤ δ}

R′′ = {(b′′κ, g′′κ, hi,j) | 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ 2fi, 1 ≤ κ ≤ δ}

όπου δ = (
∑n

i=1 fi)−m

Το στιγμιότυπο του 3-DIMENTIONAL-MATCHING που κατασκευάζουμε

για τη λογική πρόταση φ είναι το (B,G,H,R) όπου

B = (
n⋃
i=1

Bi) ∪B′ ∪B′′

G = (
n⋃
i=1

Gi) ∪G′ ∪G′′

H =
n⋃
i=1

Hi
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R = (
n⋃
i=1

(Ti ∪ Fi)) ∪R′ ∪R′′

Τα σύνολα B′′ και G′′ χρησιμεύουν ώστε τα σύνολα B και G να αποκτήσουν

ίδιο πλήθος στοιχείων με το H. Πράγματι, |(⋃n
i=1 Bi)∪B′| = m+

∑n
i=1 fi και

|⋃n
i=1 Hi| = 2

∑n
i=1 fi. Η διαφορά των πληθαρίθμων είναι (2

∑n
i=1 fi) − (m +∑n

i=1 fi) = δ και είναι θετικός αριθμός, καθώς
∑n

i=1(f(xi) + f(¬xi)) = 3m,

που συνεπάγεταιm = 1
3

∑n
i=1(f(xi)+f(¬xi)) ≤ 1

3

∑n
i=1(fi+fi) = 2

3

∑n
i=1 fi <∑n

i=1 fi

Η κατασκευή του r(φ) = (B,G,H,R) για μία λογική πρόταση φ, μπορεί να

γίνει από μία μηχανή Turing σε πολυωνυμικό χρόνο.

΄Εστω T μία ανάθεση αληθοτιμών που ικανοποιεί τη φ. Θα κατασκευάσουμε

ένα τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα M του (B,G,H,R).

Για κάθε μεταβλητή xi, 1 ≤ i ≤ n το M περιέχει όλες τις τριάδες του Ti αν
T (xi) = true ή όλες τις τριάδες του Fi αν T (xi) = false. Αυτές οι τριάδες

καλύπτουν όλα τα στοιχεία των συνόλων Bi και Gi και τα μισά στοιχεία του

συνόλου Hi.

Για κάθε φράση cj, 1 ≤ j ≤ m υπάρχει μία στοιχειώδης πρόταση `j,k τέ-

τοια ώστε T (`j,k) = true. Αν `j,k = xi, τότε το R περιέχει μία τριάδα

tj,k = (b′j, g
′
j, hi,2λ−1), για κάποια τιμή του λ. Επειδή T (xi) = true, οι τριάδες

που έχουν συμπεριληφθεί στο προηγούμενο βήμα για τη μεταβλητή xi είναι αυ-
τές του Ti, στις οποίες δεν περιέχεται το στοιχείο hi,2λ−1. Το hi,2λ−1 δεν ανήκει

σε καμία άλλη τριάδα tj′,k′ για j
′ 6= j. Συνεπώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε

την τριάδα tj,k στο M . Αντίστοιχα, αν lj,k = ¬xi, τότε συμπεριλαμβάνουμε

στο M την τριάδα tj,k = (b′j, g
′
j, hi,2λ).

Οι παραπάνω τριάδες του M καλύπτουν όλα τα στοιχεία των συνόλων B′ και
G′ και κάποια στοιχεία από το σύνολο H.

Τέλος για κάθε τέτοιο στοιχείο h ∈ H το οποίο δεν συμπεριληφθεί στο M ,

επιλεγουμε αυθαίρετα μία διαφορετική τιμή για το κ και προσθέτουμε στο M
την τριάδα (b′′κ, g

′′
κ, h).
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Αντίστροφα έστω M ένα τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα του (B,G,H,R). Για

κάθε τιμή του i, 1 ≤ i ≤ n, ο μόνος τρόπος για να καλύπτει το M τα στοιχεία

των συνόλων Bi, Gi είναι να περιέχει είτε όλες τις τριάδες του Ti είτε όλες τις

τριάδες του Fi. Ορίζουμε την ανάθεση αληθοτιμών T , όπου T (xi) = true αν

και μόνο αν Ti ⊆M . Θα δείξουμε ότι η T ικανοποιεί κάθε φράση της φ.

΄Εστω μία φράση cj της φ, 1 ≤ j ≤ m. Το M περιέχει την τριάδα (b′j, g
′
j, hi,k)

για κάποιο k. Αν το k = 2λ τότε το cj περιέχει τη στοιχειώδη πρόταση ¬xi.
Επειδή το hi,k ανήκει σε μία μόνο τριάδα του M , το M δεν περιέχει την τριάδα

(bi,λ, gi,λ, hi,k) ∈ Ti. Αυτό συνεπάγεται ότι Fi ⊆ M . ΄Αρα T (xi) = false και

συνεπώς τη T ικανοποιεί τη φράση cj.

Αν k = 2λ−1 είναι περιττός αριθμός, τότε το cj περιέχει τη στοιχειώδη πρότα-

ση xi και με το ίδιο σκεπτικό προκύπτει ότι T (xi) = true και άρα T ικανοποιεί

τη φράση cj. Συνεπώς η T ικανοποιεί την πρόταση φ.

Δείξαμε ότι 3SAT ≤p3-DIMENTIONAL-MATCHING και είναι εύκολο να

αποδειχτεί ότι 3-DIMENTIONAL-MATCHING ∈ NP. Επίσης γνωρίζουμε

ότι το 3SAT είναι NP-πλήρες (Θεώρημα 25). Από το Θεώρημα 23 προκύπτει

ότι το 3-DIMENTIONAL-MATCHING είναι NP-πλήρες.

Παράδειγμα 56 Η αναγωγή του προηγούμενου θεωρήματος από την πρότα-

ση φ = (x1∨¬x2∨x3)∧(¬x1∨x2∨x3)∧(¬x1∨¬x4∨x3)∧( x1∨x4∨¬x3) για

την οποία έχουμε f1 = 2, f2 = 1, f3 = 3, f4 = 1 κατασκευάζει το στιγμιότυπο

r(φ) = (B,G,H,R), όπου

B = {b1,1, b1,2, b2,1, b3,1, b3,2, b3,3, b4,1, b
′
1, b
′
2, b
′
3, b
′
4, b
′′
1, b
′′
2, b
′′
3, }

G = {g1,1, g1,2, g2,1, g3,1, g3,2, g3,3, g4,1, g
′
1, g
′
2, g
′
3, g
′
4, g
′′
1 , g
′′
2 , g
′′
3}

H = {h1,1, h1,2, h1,3, h1,4, h2,1, h2,2, h3,1, h3,2, h3,3, h3,4, h3,5, h3,6, h4,1, h4,2}

R = {(b1,1, g1,1, h1,2), (b1,2, g1,2, h1,4), (b1,2, g1,1, h1,3), (b1,1, g1,2, h1,1),

(b2,1, g2,1, h2,2), (b2,1, g2,1, h2,1),

(b3,1, g3,1, h3,2), (b3,2, g3,2, h3,4), (b3,3, g3,3, h3,6),

(b3,2, g3,1, h3,3), (b3,3, g3,2, h3,5), (b3,1, g3,3, h3,1),

(b4,1, g4,1, h4,2), (b4,1, g4,1, h4,1),
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(b′1, g
′
1, h1,1), (b′1, g

′
1, h2,2), (b′1, g

′
1, h3,1),

(b′2, g
′
2, h1,2), (b′2, g

′
2, h2,1), (b′2, g

′
2, h3,3),

(b′3, g
′
3, h1,4), (b′3, g

′
3, h4,2), (b′3, g

′
3, h3,5),

(b′4, g
′
4, h1,3), (b′4, g

′
4, h4,1), (b′4, g

′
4, h3,2),

(b′′1, g
′′
1 , h1,1), (b′′2, g

′′
2 , h1,1), (b′′3, g

′′
3 , h1,1),

(b′′1, g
′′
1 , h1,2), (b′′2, g

′′
2 , h1,2), (b′′3, g

′′
3 , h1,2),

(b′′1, g
′′
1 , h1,3), (b′′2, g

′′
2 , h1,3), (b′′3, g

′′
3 , h1,3),

(b′′1, g
′′
1 , h1,4), (b′′2, g

′′
2 , h1,4), (b′′3, g

′′
3 , h1,4),

(b′′1, g
′′
1 , h2,1), (b′′2, g

′′
2 , h2,1), (b′′3, g

′′
3 , h2,1),

(b′′1, g
′′
1 , h2,2), (b′′2, g

′′
2 , h2,2), (b′′3, g

′′
3 , h2,2),

(b′′1, g
′′
1 , h3,1), (b′′2, g

′′
2 , h3,1), (b′′3, g

′′
3 , h3,1),

(b′′1, g
′′
1 , h3,2), (b′′2, g

′′
2 , h3,2), (b′′3, g

′′
3 , h3,2),

(b′′1, g
′′
1 , h3,3), (b′′2, g

′′
2 , h3,3), (b′′3, g

′′
3 , h3,3),

(b′′1, g
′′
1 , h3,4), (b′′2, g

′′
2 , h3,4), (b′′3, g

′′
3 , h3,4),

(b′′1, g
′′
1 , h3,5), (b′′2, g

′′
2 , h3,5), (b′′3, g

′′
3 , h3,5),

(b′′1, g
′′
1 , h3,6), (b′′2, g

′′
2 , h3,6), (b′′3, g

′′
3 , h3,6),

(b′′1, g
′′
1 , h4,1), (b′′2, g

′′
2 , h4,1), (b′′3, g

′′
3 , h4,1),

(b′′1, g
′′
1 , h4,2), (b′′2, g

′′
2 , h4,2), (b′′3, g

′′
3 , h4,2), }

Η φ ικανοποιείται από την T μέ T (x1) = true, T (x2) = true, T (x3) = false,
T (x4) = false. ΄Ενα τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα του R είναι το

M = {(b1,1, g1,1, h1,2), (b1,2, g1,2, h1,4),

(b2,1, g2,1, h2,2),

(b3,2, g3,1, h3,3), (b3,3, g3,2, h3,5), (b3,1, g3,3, h3,1),

(b4,1, g4,1, h4,1),

(b′1, g
′
1, h1,1), (b′2, g

′
2, h2,1), (b′3, g

′
3, h4,2), (b′4, g

′
4, h3,2),

(b′′1, g
′′
1 , h1,3), (b′′2, g

′′
2 , h3,4), (b′′3, g

′′
3 , h3,6)}

Ορισμός 62 Στο πρόβλημα απόφασης SUBSET SUM δίνεται ένα μη κενό
σύνολο θετικών ακέραιων αριθμών S και ένας θετικός ακέραιος b και ζητείται
να αποφασιστεί αν υπάρχει υποσύνολο T του S τέτοιο ώστε

∑
x∈T x = b.
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Θεώρημα 35 Το πρόβλημα SUBSET SUM είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: Θα αποδείξουμε ότι 3-DIMENTIONAL-MATCHING≤pSUBSET
SUM.

΄Εστω ένα στιγμιότυπο (B,G,H,R) του 3-DIMENTIONAL-MATCHING, ό-

που B = {b1, b2, . . . , bn}, G = {g1, g2, . . . , gn}, H = {h1, h2, . . . , hn} και

R = {t1, t2, . . . , tm} ⊆ B × G × H. Θα κατασκευάσουμε ένα στιγμιότυπο

r((B,G,H,R)) = (S, b) του SUBSET SUM, τέτοιο ώστε το (B,G,H,R) να

έχει τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα αν και μόνο αν υπάρχει υποσύνολο T του S
με
∑

x∈T x = b.

Μπορούμε αναπαραστήσουμε κάθε τριάδα ti = (bj, gk, h`) ∈ R με το διάνυσμα

Di = (di,3n, . . . , di,2, di,1) ∈ {0, 1}3n
, όπου di,j = di,n+k = di,2n+` = 1 και όλα

τα υπόλοιπα ψηφία είναι 0. Τα ψηφία 1 του Di υποδεικνύουν τα στοιχεία των

B,G,H που αποτελούν την τριάδα ti.

Συμβολίζουμε με ai τον αριθμό που προκύπτει αν ερμηνεύσουμε το διάνυσμα Di

ως αριθμό στο αριθμητικό σύστημα με βάση m+1: ai =
∑3n

s=1 di,s · (m+1)s−1
.

Θέτουμε S = {ai | 1 ≤ i ≤ m} και b =
∑3n

s=1(m + 1)s−1
. Η παραπάνω τι-

μή του b αντιστοιχεί στο διάνυσμα μήκους 3n, στο οποίο όλα τα ψηφία είναι 1.

Η κατασκευή του r((B,G,H,R)) = (S, b) για ένα στιγμιότυπο του 3-DIMENTIONAL-
MATCHING, μπορεί να γίνει από μία μηχανή Turing σε πολυωνυμικό χρόνο.

΄Εστω M ένα τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα του (B,G,H,R). Θέτουμε T =
{ai | ti ∈ M} Κάθε στοιχείο των B,G,H εμφανίζεται σε μία ακριβώς τριάδα

ti ∈M , που ισοδυναμεί με το ότι για κάθε s, 1 ≤ s ≤ 3n, υπάρχει μία ακριβώς

τριάδα ti ∈M τέτοια ώστε di,s = 1.

΄Αρα για να υπολογίσουμε το
∑

x∈T x στο σύστημα αρίθμισης με βάση m + 1,
προσθετουμε n αριθμούς και καθε ψηφίο του αθροίσματος είναι 1, καθώς προ-

κύπτει από την πρόσθεση ενός ψηφίου 1 με n− 1 ψηφία 0. Συνεπώς η τιμή του

αθροίσματος είναι
∑

x∈T x =
∑3n

s=1 1 · (m+ 1)s−1 = b.

Αντίστροφα έστω ένα υποσύνολο T του S με
∑

x∈T x = b. ΄Οταν αθροίσουμε

τα στοιχεία του T στο σύστημα αρίθμισης με βάση m+ 1, επειδή όλα τα ψηφία

των αριθμών είναι 0 ή 1 και προσθέτουμε το πολύ m αριθμούς, σε καμία περί-
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πτωση δε δημιουργείται κρατούμενο.

Επειδή κάθε ψηφίο του αθροίσματος b είναι 1, θα πρέπει για κάθε s, 1 ≤ s ≤ 3n,
να υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός ai ∈ T τέτοιος ώστε di,s = 1, που ισοδυ-

ναμεί με το ότι κάθε στοιχείο των B,G,H εμφανίζεται σε μία ακριβώς τριάδα

του συνόλου M = {ti | ai ∈ T}. Αρα το M ένα τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα

του (B,G,H,R).

Δείξαμε ότι 3-DIMENTIONAL-MATCHING ≤pSUBSET SUM και είναι εύ-

κολο να αποδειχτεί ότι SUBSET SUM ∈ NP. Επίσης γνωρίζουμε ότι το

3-DIMENTIONAL-MATCHING είναι NP-πλήρες (Θεώρημα 40). Από το Θε-

ώρημα 23 προκύπτει ότι το SUBSET SUM είναι NP-πλήρες.

Παράδειγμα 57 ΄Εστω το στιγμιότυπο (B,G,H,R) του 3-DIMENTIONAL-
MATCHING, όπου B = {2,4,�}, G = {1, 2, 3}, H = {♣,♦,♥} R =
{(2, 2,♣), (4, 2,♦), (4, 3,♥), (�, 1,♣), (�, 1,♦)}. Τα διανύσματα που αντι-

στοιχούν στις τριάδες του R είναι (001010001), (010010010), (100100010)

(001001100) και (010001100).

Τα στοιχεία του S προκύπτον αν διαβάσουμε τα παραπάνω διανύσματα ως α-

ριθμούς στο 6-δικό σύστημα:

a1 = 66 + 64 + 60 = 47953

a2 = 67 + 64 + 61 = 281238

a3 = 68 + 65 + 61 = 1687398

a4 = 66 + 63 + 62 = 46908

a5 = 67 + 63 + 62 = 280188

Συνεπώς S = {47953, 281238, 1687398, 46908, 280188}.

Ο αριθμός b προκύπτει με τον ίδιο τρόπο από το διάνυσμα (111111111):

b = 68 + 67 + 66 + 65 + 64 + 63 + 62 + 61 + 60 = 2015539

΄Ενα τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα του (B,G,H,R) είναι το

M = {(2, 2,♣), (4, 3,♥), (�, 1,♦)}
Το υποσύνολο του S σύνολο που αντιστοιχεί στις τριάδες του M είναι το

T = {47953, 1687398, 280188}
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και ισχύει 47953 + 1687398 + 280188 = 2015539 = b.

Ορισμός 63 Στο πρόβλημα απόφασης PARTITION δίνεται ένα μη κενό

σύνολο θετικών ακέραιων αριθμών S και ζητείται να να αποφασιστεί αν υπάρχει
διαμέριση του S σε δύο σύνολα S1 και S2, τέτοια ώστε

∑
x∈S1

x =
∑

y∈S2
y.

Είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι το PARTITION αποτελεί ειδική περίπτωση του

SUBSET SUM, στην οποία b = 1
2

∑
x∈S x. Ωστόσο η ειδική αυτή περίπτωση

διατηρεί τη δυσκολία του γενικού προβλήματος.

Θεώρημα 36 Το πρόβλημα PARTITION είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: Θα αποδείξουμε ότι SUBSET SUM ≤pPARTITION.

΄Εστω ένα στιγμιότυπο (S, b) του SUBSET SUM. Θα κατασκευάσουμε ένα

στιγμιότυπο r((S, b)) = S ′ του PARTITION, τέτοιο ώστε να υπάρχει υποσύ-

νολο T του S με την ιδιότητα
∑

x∈T x = b αν και μόνο αν υπάρχει διαμέριση

του S ′ σε δύο σύνολα S1 και S2, με
∑

x∈S1
x =

∑
y∈S2

y.

΄Εστω s =
∑

x∈S x. Αν b = s
2
τότε S ′ = S. Αλλιώς S ′ = S ∪ {2s, s + 2b}

Η κατασκευή του r((S, b)) = S ′ μπορεί να γίνει από μία μηχανή Turing σε

πολυωνυμικό χρόνο.

΄Εστω ένα υποσύνολο T του S τέτοιο ώστε
∑

x∈T x = b. Στην περίπτωση

όπου b = s
2
και S ′ = S, θέωρούμε τη διαμέριση του S ′ στα σύνολα S1 = T και

S2 = S − T . Ισχύει∑
x∈S1

x =
∑
x∈T

x = b

και ∑
y∈S2

x = (
∑

x∈(S−T )

x) = s− s

2
=
s

2
= b

Στην περίπτωση όπου b 6= s
2
και S ′ = S ∪ {2s, s + 2b}, θέωρούμε τα σύνολα

S1 = T ∪{2s} και S2 = (S−T )∪{s+ 2b} τα οποία ορίζουν μία διαμέριση του

S ′. Ισχύει∑
x∈S1

x = (
∑
x∈T

x) + 2s = b+ 2s
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και ∑
y∈S2

x = (
∑

x∈(S−T )

x) + (s+ 2b) = (s− b) + (s+ 2b) = b+ 2s

Συνεπώς σε κάθε περίπτωση υπάρχει διαμέριση του S ′ σε δύο σύνολα S1 και

S2 τέτοια ώστε
∑

x∈S1
x =

∑
y∈S2

y.

Αντίστροφα έστω μία διαμέριση του S ′ σε δύο σύνολα S1 και S2, με
∑

x∈S1
x =∑

y∈S2
y. Στην περίπτωση όπου b = s

2
και S ′ = S, ισχύει

∑
x∈S′ x = s = 2b,

άρα
∑

x∈S1
x = b. Αν θέσουμε T = S1 τότε

∑
x∈T x =

∑
x∈S1

x = b.

Στην περίπτωση όπου b 6= s
2
και S ′ = S ∪ {2s, s + 2b}, οι αριθμοί 2s, s + 2b

δεν μπορεί να ανήκουν στο ίδιο σύνολο της διαμέρισης. Πράγματι αν υποθέ-

σουμε ότι 2s, s + 2b ∈ Sν , για κάποιο ν ∈ {1, 2}, τότε
∑

x∈Sν ≥ 3s + 2b και∑
x∈S3−ν

x ≤∑x∈S = s, που συνεπάγεται
∑

x∈S1
x 6= ∑y∈S2

y (άτοπο).

Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε ότι 2s ∈ S1. Ισχύει
∑

x∈S′ x =
(
∑

x∈S x)+2s+(s+2b) = 4s+2b, άρα
∑

x∈S1
x = 2s+ b. Θεωρούμε το σύνο-

λο T = (S1−{2s}) ⊆ S. Ισχύει
∑

x∈T x = (
∑

x∈S1
x)−2s = (2s+b)−2s = b.

Συνεπώς σε κάθε περίπτωση υπάρχει υποσύνολο T του S τέτοιο ώστε
∑

x∈T x =
b.

Δείξαμε ότι SUBSET SUM ≤pPARTITION και είναι εύκολο να αποδειχτεί

ότι PARTITION ∈ NP. Επίσης γνωρίζουμε ότι το SUBSET SUM είναι NP-

πλήρες (Θεώρημα 39). Από το Θεώρημα 23 προκύπτει ότι το PARTITION
είναι NP-πλήρες.

Ορισμός 64 Στο πρόβλημα απόφασης KNAPSACK δίνονται n ≥ 1 ζεύγη
θετικών ακεραίων αριθμών (wi, pi), 1 ≤ i ≤ n, και δύο θετικοί ακέραιοι α-
ριθμοί W και P και ζητείται να να αποφασιστεί αν υπάρχει υποσύνολο I του
{1, 2, . . . , n} τέτοιο ώστε ∑i∈I wi ≤ W και

∑
i∈I pi ≥ P .

Τα wi και pi είναι αντίστοιχα τα βάρη και οι αξίες n αντικειμένων. Το W
είναι είναι η χωρητικότητα ενός σακιδίου και το P η επιθυμητή συνολική αξία.

Το ζητούμενο είναι αν μπορούμε να επιλέξουμε κάποια από τα αντικείμενα έτσι

ώστε η συνολική τους αξία να είναι τουλάχιστον P και το συνολικό τους βάρος

να μην υπερβαίνει τη χωρητικότητα W του σακιδίου.
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Θεώρημα 37 Το πρόβλημα KNAPSACK είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: Θα αποδείξουμε ότι SUBSET SUM ≤pKNAPSACK.

΄Εστω ένα στιγμιότυπο (S, b) του SUBSET SUM, όπου S = {a1, a2, . . . , am}.
Θα κατασκευάσουμε ένα στιγμιότυπο r((S, b)) = (((w1, p1), . . . , (wn, pn)),W, P )
του KNAPSACK, τέτοιο ώστε να υπάρχει υποσύνολο T του S με την ιδιότητα∑

x∈T x = b αν και μόνο αν υπάρχει υποσύνολο I του {1, 2, . . . , n} με την

ιδιότητα
∑

i∈I wi ≤ W και
∑

i∈I pi ≥ P .

Θέτουμε n = m και για κάθε i, 1 ≤ i ≤ n, θέτουμε wi = pi = ai. Τέλος επι-

λέγουμε W = P = b. Η κατασκευή του παραπάνω στιγμιοτύπου r((S, b)) του

KNAPSACK, μπορεί να γίνει από μία μηχανή Turing σε πολυωνυμικό χρόνο.

΄Εστω ένα υποσύνολο T του S τέτοιο ώστε
∑

x∈T x = b. Θέωρούμε το σύνολο

I = {i | ai ∈ T}. Ισχύει∑
i∈I

wi =
∑
i:ai∈T

wi =
∑
i:ai∈T

ai =
∑
x∈T

x = b = W

και ∑
i∈I

pi =
∑
i:ai∈T

pi =
∑
i:ai∈T

ai =
∑
x∈T

x = b = P

Συνεπώς το σύνολο I έχει τη ζητούμενη ιδιότητα.

Αντίστροφα έστω ότι υπάρχει υποσύνολο I του {1, 2, . . . , n} τέτοιο ώστε∑
i∈I wi ≤ W και

∑
i∈I pi ≥ P . Θεωρόύμε το σύνολο T = {ai | i ∈ I}.

Ισχύει∑
x∈T

x =
∑
i:i∈I

ai =
∑
i:i∈I

wi ≤ W = b

και ∑
x∈T

x =
∑
i:i∈I

ai =
∑
i:i∈I

pi ≥ P = b

Συνεπώς
∑

x∈T x ≤ b και
∑

x∈T x ≥ b που συνεπάγεται
∑

x∈T x = b.
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Δείξαμε ότι SUBSET SUM ≤pKNAPSACK και είναι εύκολο να αποδειχτεί

ότι KNAPSACK ∈ NP. Επίσης γνωρίζουμε ότι το SUBSET SUM είναι NP-

πλήρες (Θεώρημα 39). Από το Θεώρημα 23 προκύπτει ότι το KNAPSACK
είναι NP-πλήρες.

Παρότι το πρόβλημα KNAPSACK είναι NP-πλήρες, μπορεί να επιλυθεί απο-

δοτικά στην περίπτωση που η τιμή του W είναι σχετικά μικρή (πολυωνυμική ως

προς το μέγεθος του στιγμιοτύπου).

Θεώρημα 38 Υπάρχει μηχανή Turing η οποία επιλύει το πρόβλημα KNAP-
SACK, τέτοια ώστε για κάθε συμβολοσειρά x μήκους ` η οποία αναπαριστά
ένα στιγμιότυπο αποτελούμενο από n αντικείμενα και στο οποίο η χωρητικότη-
τα σακιδίου είναι W να ισχύει tM(x) = O(max{`,W}k), για κάποιον ακέραιο
k > 0.

Απόδειξη: ΄Εστω ένα στιγμιότυπο (((w1, p1), . . . , (wn, pn)),W, P ) του KNAP-
SACK. Ορίζουμε V (i, s) την μέγιστη συνολική αξία που μπορούμε να πετύ-

χουμε επιλέγοντας αντικείμενα μόνο ανάμεσα στα i πρώτα με συνολικό βάρος

ακριβώς s:

V (i, s) = max{
∑
j∈J

pj | J ⊆ {1, 2, . . . , i},
∑
j∈J

wj = s}

Θα περιγράψουμε μία αναδρομική εξίσωση που ικανοποιεί η V (i, s).

Αν i = 0 τότε δεν μπορούμε να επιλέξουμε κανένα αντικείμενο, άρα V (0, s) = 0
για κάθε s. Αν s = 0 τότε κανένα αντικείμενο δεν χωράει στο σακκίδιο, άρα

V (i, 0) = 0 για κάθε i.

Αν i > 0 και wi ≤ s τότε το i-οστό αντικείμενο μπορεί να συμπεριληφθεί σε

μία επιλογή αντικειμένων από τα i πρώτα συνολικού βάρους το πολύ s. Αν

συμπεριληφθεί, τότε απομένει διαθέσιμο βάρος s−wi, το οποίο θα καλυφθεί με

βέλτιστο τρόπο χρησιμοποιώντας κάποια απο τα i − 1 πρώτα αντικείμενα. Σε

αυτή την περίπτωση επιτυγχάνεται συνολική αξία pi + V (i− 1, s−wi). Αν δεν

συμπεριληφθεί, τότε το διαθέσιμο βάρος s θα καλυφθεί με βέλτιστο τρόπο χρη-

σιμοποιώντας κάποια απο τα i− 1 πρώτα αντικείμενα. Σε αυτή την περίπτωση

επιτυγχάνεται συνολική αξία V (i− 1, s).
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Από τις δύο επιλογές διαλέγουμε την καλύτερη, οπότε αν i > 0 και wi ≤ s
τότε:

V (i, s) = max{V (i− 1, s), pi + V (i− 1, s− wi)}

Τέλος αν i > 0 και wi > s τότε το i-οστό αντικείμενο δεν μπορεί να συμπε-

ριληφθεί σε μία επιλογή αντικειμένων συνολικού βάρους s. Συνεπώς σε αυτή

την περίπτωση V (i, s) = V (i− 1, s) και οι δύο αυτές βέλτιστες τιμές επιτυγχά-

νονται απο τα ίδια σύνολα αντικειμένων τα οποία δεν περιλαμβάνουν το i-οστό
αντικείμενο.

Συνεπώς το V (i, s) ικανοποιεί την παρακάτω αναδρομική σχέση:

V (i, s) =


0 αν i = 0 ή s = 0
V (i− 1, s) αλλιώς αν wi > s
max{V (i− 1, s), pi + V (i− 1, s− wi)}) αλλιώς

Παρατηρούμε ότι υπάρχει υπάρχει υποσύνολο I του {1, 2, . . . , n} με την ιδιότητα∑
i∈I

wi ≤ W και

∑
i∈I

pi ≥ P

αν και μόνο αν

max{V (n, s) | s ∈ {1, 2, . . . ,W}} ≥ P

Συνεπώς το πρόβλημα KNAPSACK μπορεί να επιλυθεί από τον παρακάτω αλ-

γόριθμο, ο οποίος υπολογίζει το V (i, s) για όλα τα i, 1 ≤ i ≤ n, και όλα τα s,
1 ≤ s ≤ W , και στη συνέχεια ελέγχει αν ικανοποιείται η απαιτούμενη ανισότη-

τα:

Είσοδος: Στιγμιότυπο (((w1, p1), . . . , (wn, pn)),W, P ) του KNAPSACK.

• Για κάθε s από 0 έως W

. V [0, s]← 0

• Για κάθε i από 1 έως n

. V [i, 0]← 0

. Για κάθε s από 1 έως min{wi − 1,W}
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◦ V [i, s]← V [i− 1, s]

. Για κάθε s από wi έως W

◦ V [i, s]← max(V [i− 1, s], p[i] + V [i− 1, s− w[i]])

• Q← 0

• Για κάθε s από 1 έως W

. Αν V [n, s] > Q τότε Q← V [n, s]

• Αν Q ≥ P επίστρεψε yes, αλλιώς επίστρεψε no

Ο αλγόριθμος αυτός εκτελεί Θ(n ·W ) βήματα και μπορεί να υλοποιηθεί από μία

μηχανή Turing. Η μηχανή αποθηκεύει τον πίνακα V σε μία ξεχωριστή ταινία,

χρησιμοποιώντας χώρο O(n ·W · `), και μπορεί να εκτελέσει το κάθε βήμα του

παραπάνω αλγόριθμου σε χρόνο O(n ·W · `). Συνεπώς ο συνολικός χρόνος

εκτέλεσης της μηχανής (λαμβάνοντας υπόψη ότι n ≤ `) είναι O(max{`,W}k),
για κάποιον θετικό ακέραιο αριθμό k.

Η ύπαρξη της μηχανής Turing του προηγούμενου θεωρήματος δεν συνεπάγεται

το πρόβλημα KNAPSACK ανήκει στην κλάση P. Αυτό συμβαίνει επειδή η τιμή

του W μπορεί να είναι εκθετική ως προς το μήκος αναπαράστασης του στιγ-

μιοτύπου (όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο στιγμιότυπο που προκύπτει αν ε-

φαρμόσουμε αλυσιδωτά τις αναγωγές από το 3-DIMENTIONAL-MATCHING
στο SUBSET SUM και από το SUBSET SUM στο KNAPSACK).
΄Ενας αλγόριθμος του οποίου η χρονική πολυπλοκότητα είναι πολυωνυμική ως

προς τις τιμές των αριθμητικών παραμέτρων του προβλήματος που επιλύει, ο-

νομάζεται ψευδοπολυωνυμικός. ΄Ενα πρόβλημα το οποίο παραμένει NP-πλήρες

ακόμη και στην περίπτωση που οι τιμές των αριθμών σε ένα στιγμιότυπο του

μεγέθους n φράσσονται από κάποιο πολυώνυμο p(n), ονομάζεται ισχυρά NP-

πλήρες. Για ένα ισχυρά NP-πλήρες πρόβλημα δεν μπορούμε να βρούμε ψευδο-

πολυωνυμικό αλγόριθμο, εκτός εάν P = NP.

Τα προβλήματα MAX2SAT, VERTEX COVER, INDEPENDENT SET, CLI-
QUE, TSP είναι ισχυρά NP-πλήρη, καθώς στις αποδείξεις NP-πληρότητας

αυτών των προβλημάτων οι αναγωγές κατασκευάζουν στιγμιότυπα στα οποία

οι αριθμητικές τιμές δεν υπερβαίνουν το μήκος του στιγμιοτύπου.

Ορισμός 65 Στο πρόβλημα απόφασης BIN-PACKING δίνονται n + 2 θετι-
κοί ακέραιοι αριθμοί w1, w2, . . . wn, C, k και ζητείται να αποφασιστεί αν υπάρχει
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διαμέριση του συνόλου {1, 2, . . . , n} σε κ ≤ k σύνολα I1, I2, . . . Iκ, έτσι ώστε
για κάθε j, 1 ≤ j ≤ κ να ισχύει

∑
i∈Ij wi ≤ C.

Οι αριθμοί wi αναπαριστούν τα βάρη n αντικειμένων τα οποία θέλουμε να τοπο-

θετήσουμε σε δοχεία, το C αναπαριστά τη χωρητικότητα του κάθε δοχείου και

το k το πλήθος των διαθέσιμων δοχείων. Το ζητούμενο είναι αν υπάρχει τρόπος

να τοποθετηθούν τα αντικείμενα στα διαθέσιμα δοχεία έτσι ώστε το συνολικό

βάρος των αντικειμένων σε κάθε δοχείο να μην υπερβαίνει τη χωρητικότητα C.

Θεώρημα 39 Το πρόβλημα BIN-PACKING είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: Θα αποδείξουμε ότι 3-DIMENTIONAL-MATCHING ≤pBIN-
PACKING.

΄Εστω ένα στιγμιότυπο (B,G,H,R) του 3-DIMENTIONAL-MATCHING, ό-

που B = {b1, b2, . . . , bν}, G = {g1, g2, . . . , gν}, H = {h1, h2, . . . , hν} και

R = {t1, t2, . . . , tm} ⊆ B × G × H. Θα κατασκευάσουμε ένα στιγμιότυπο

r((B,G,H,R)) = ((w1, . . . , wn), C, k) του BIN-PACKING, τέτοιο ώστε το

(B,G,H,R) να έχει τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα αν και μόνο αν n αντικείμε-

να με βάρη w1, . . . , wn μπορούν να τοποθετηθούν σε k δοχεία, έτσι ώστε το

συνολικό βάρος των αντικειμένων σε κάθε δοχείο να μην υπερβαίνει τη χωρη-

τικότητα C.

Το στιγμιότυπο του BIN-PACKING περιλαμβάνει n = 4m αντικείμενα, ένα

για κάθε τριάδα του R και ένα για κάθε εμφάνιση στοιχείου του B ∪ G ∪ H
σε τριάδα του R. Είναι πιο βολικό να παραστήσουμε τα βάρη των αντικειμένων

στο A-δικό αριθμητικό σύστημα, όπου A = max{2ν + 2, 41}. Συμβολίζουμε

με (x4, x3, x2, x1, x0)A τον αριθμό x4A
4 + x3A

3 + x2A
2 + x1A+ x0.

• Τα αντικείμενα που αντιστοιχούν στο bj ∈ B έχουν όλα βάρος (10, 0, 0, j, 1)A,
εκτός από ένα ελαφρύτερο αντικείμενο o(bj) με βάρος (9, 0, 0, j, 1)A.

• Τα αντικείμενα που αντιστοιχούν στο gk ∈ G έχουν όλα βάρος (10, 0, k, 0, 2)A,
εκτός από ένα ελαφρύτερο αντικείμενο o(gk) με βάρος (9, 0, k, 0, 2)A.

• Τα αντικείμενα που αντιστοιχούν στο h` έχουν όλα το ίδιο βάρος (10, `, 0, 0, 4)A,
εκτός από ένα βαρύτερο αντικείμενο o(h`) με βάρος (12, `, 0, 0, 4)A.

• Τέλος το μοναδικό αντικείμενο που αντιστοιχεί στην τριάδα t = (bj, gk, h`)
έχει βάρος (10, 2ν + 1− `, 2ν + 1− k, 2ν + 1− j, 8)A.
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Για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή του στιγμιοτύπου του BIN-PACKING
επιλέγουμε C = (40, 2ν + 1, 2ν + 1, 2ν + 1, 15)A και k = m. Πριν δείξουμε την

ορθότητα της αναγωγής, θα αποδείξουμε ότι το άθροισμα των βαρών όλων των

αντικειμένων είναι mC, δηλαδή όσο η συνολική χωρητικότητα των δοχείων.

Για να διευκολύνουμε τον υπολογισμό του αθροίσματος των βαρών τροποποιού-

με (προσωρινά) τα βάρη των αντικειμένων με τον παρακάτω τρόπο: για κάθε

µ, 1 ≤ µ ≤ ν, αυξάνουμε το βάρος των αντικειμένων o(bµ) και o(gµ) κατά

(1, 0, 0, 0, 0)A και μειώνουμε το βάρος του o(hµ) κατά (2, 0, 0, 0, 0)A. Μετά από

αυτή τη μετατροπή το συνολικό βάρος των αντικειμένων δεν αλλάζει και όλα τα

αντικείμενα που αντιστοιχούν στο ίδιο στοιχείο του B ∪ G ∪H έχουν το ίδιο

βάρος.

Στη συνέχεια διαμερίζουμε τα αντικείμενα σε m σύνολα, έτσι ώστε για κάθε

τριάδα ti = (bj, gk, h`) ∈ R να υπάρχει ένα σύνολο που περιέχει το αντικείμε-

νο που αντιστοιχεί στην ti και τρία ακόμη αντικείμενα που αντιστοιχούν στα

στοιχεία bj, gk και h` της ti. Αυτό είναι εφικτό, καθώς για κάθε στοιχείο του

B ∪ G ∪ H το πλήθος των αντίστοιχων αντικειμένων είναι ίσο με το πλήθος

των τριάδων του R στις οποίες εμφανίζεται το στοιχείο αυτό.

Υπολογίζουμε το άθροισμα των τροποποιημένων βαρών των αντικειμένων σε

κάθε σύνολο (στο αριθμητικο σύστημα με βάση A):

10 0 0 j 1
10 0 k 0 2
10 ` 0 0 4
10 (2ν + 1− `) (2ν + 1− k) (2ν + 1− j) 8

+ 40 (2ν + 1) (2ν + 1) (2ν + 1) 15

Συνεπώς το άθροισμα για κάθε σύνολο είναι ίσο με C και άρα το άθροισμα των

βαρών όλων των αντικειμένων είναι mC.

΄Εστω ότι το (B,G,H,R) έχει ένα τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα M . Τοποθε-

τούμε τα αντικείμενα στα δοχεία με τον παρακάτω τρόπο:

• Για κάθε τριάδα ti = (bj, gk, h`) που ανήκει στο M τοποθετούμε σε ένα

δοχείο το αντικείμενο που αντιστοιχεί στην ti μαζί με τα o(bj), o(gk), o(h`).
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Το άθροισμα των βαρών των αντικειμένων σε ένα τέτοιο δοχείο είναι:

(9, 0, 0, j, 1)A + (9, 0, k, 0, 2)A + (12, `, 0, 0, 4)A

+(10, 2ν + 1− `, 2ν + 1− k, 2ν + 1− j, 8)A

= (40, 2ν + 1, 2ν + 1, 2ν + 1, 15)A

= C

• Για κάθε τριάδα ti = (bj, gk, h`) που δεν ανήκει στο M τοποθετούμε σε

ένα δοχείο το αντικείμενο που αντιστοιχεί στην ti μαζί με τρία ακόμη

αντικείμενα που αντιστοιχούν στα bj, gk, h` και δεν έχουν τοποθετηθεί

ήδη σε δοχείο. Το άθροισμα των βαρών των αντικειμένων σε ένα τέτοιο

δοχείο είναι:

(10, 0, 0, j, 1)A + (10, 0, k, 0, 2)A + (10, `, 0, 0, 4)A

+(10, 2ν + 1− `, 2ν + 1− k, 2ν + 1− j, 8)A

= (40, 2ν + 1, 2ν + 1, 2ν + 1, 15)A

= C

Παρατηρούμε ότι κάθε αντικείμενο o(x), x ∈ B ∪G∪H, χρησιμοποιείται ακρι-

βώς μία φορά, καθώς το x εμφανίζεται σε μία ακριβώς τριάδα του M . Συνεπώς

αν το R έχει τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα, τότε τα n = 4m αντικείμενα μπο-

ρούν να τοποθετηθούν σε k = m δοχεία χωρητικότητας C.

Αντίστροφα έστω ότι τα n = 4m αντικείμενα μπορούν να τοποθετηθούν σε

k = m δοχεία χωρητικότητας C. Επειδή η συνολική χωρητικότητα των δο-

χείων ισούται με το συνολικό βάρος των αντικειμένων θα πρέπει κάθε δοχείο

να είναι εντελώς γεμάτο. Συνεπώς κάθε δοχείο θα πρέπει να περιέχει ακριβώς

τέσσερα αντικείμενα, καθώς οποιαδήποτε τρία αντικείμενα και αν επιλεγούν δεν

μπορούν να γεμίσουν ένα δοχείο, ενώ οποιαδήποτε πέντε αντικείμενα και αν επι-

λεγούν έχουν συνολικό βάρος που υπερβαίνει τη χωρητικότητα C του δοχείου.

Η άθροιση των τεσσάρων αριθμών στο A-δικό σύστημα αρίθμησης φαίνεται

παρακάτω:
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X4 X3 X2 X1 X0

Y4 Y3 Y2 Y1 Y0

Z4 Z3 Z2 Z1 Z0

W4 W3 W2 W1 W0

+ 40 (2ν + 1) (2ν + 1) (2ν + 1) 15

Οι τιμές 1,2,4,8 θα πρέπει να εμφανίζονται ακριβώς μία φορά στα ψηφίαX0, Y0, Z0,W0,

αλλιώς είναι αδύνατο να προκύψει το ψηφίο 15 του A-δικού συστήματος αρίθ-

μησης.

Συνεπώς θα πρέπει τα τέσσερα αντικείμενα που περιέχονται στο ίδιο δοχείο να

είναι διαφορετικού τύπου δηλαδή να αντιστοιχούν σε μία τριάδα ti = (bj′ , gk′ , h`′)
και σε κάποια στοιχεί bj ∈ B, gk ∈ G και h` ∈ H. ΄Αρα η άθροιση των τεσσάρων

αριθμών στο A-δικό σύστημα γράφεται:

X4 0 0 j 1
Y4 0 k 0 2
Z4 ` 0 0 4
W4 (2ν + 1− `′) (2ν + 1− k′) (2ν + 1− j′) 8

+ 40 (2ν + 1) (2ν + 1) (2ν + 1) 15

Για να προκύψει το ζητούμενο αποτέλεσμα στην παραπάνω πρόσθεση θα πρέ-

πει j = j′, k = k′ και ` = `′. Συνεπώς κάθε δοχείο περιέχει ένα αντικείμενο

που αντιστοιχεί σε μία τριάδα, μαζί με αντικείμενα που αντιστοιχούν στα μέλη

της τριάδας. Επιπλέον το δοχείο που περιέχει το αντικείμενο που αντιστοιχεί

στην t = (bj, gk, h`), περιέχει κανένα ή τρία αντικείμενα απο τα o(bj), o(gk),
o(h`), καθώς σε αντίθετη περίπτωση το συνολικό βάρος δεν μπορεί να είναι C.

Θεωρούμε το σύνολο τριάδων M στο οποίο ανήκει μία τριάδα ti = (bj, gk, h`),
αν και μόνο αν τα o(bj), o(gk), o(h`) βρίσκονται στο ίδιο δοχείο. Επειδή για

κάθε στοιχείο x ∈ B ∪ G ∪ H υπάρχει ένα ακριβώς αντικείμενο o(x), συμπε-
ραίνουμε ότι το x ανήκει σε μία ακριβώς τριάδα του M . Συνεπώς το M είναι

τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα του (B,G,H,R).

Δείξαμε ότι 3-DIMENTIONAL-MATCHING ≤pBIN-PACKING και είναι εύ-

κολο να αποδειχτεί ότι BIN-PACKING ∈ NP. Επίσης γνωρίζουμε ότι το 3-
DIMENTIONAL-MATCHING είναι NP-πλήρες (Θεώρημα 40). Από το Θε-

ώρημα 23 προκύπτει ότι το BIN-PACKING είναι NP-πλήρες.
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Στην αναγωγή του προηγούμενου θεωρήματος οι αριθμητικές τιμές των wi και
C φράσσονται από ένα πολυώνυμο του ν και επιπλέον ισχύει k = m. Αν συμ-

βολίσουμε με x την αναπαράσταση του στιγμιοτύπου του BIN-PACKING η

οποία προκύπτει από την αναγωγή, τότε ισχύει ν < |x| και m < |x|. Συνε-

πώς το BIN-PACKING παραμένειNP-πλήρες ακόμη και στην περίπτωση που

οι αριθμητικές τιμές των wi, C, k είναι πολυωνυμικές ως προς το μέγεθος του

στιγμιοτύπου, άρα είναι ισχυρά NP-πλήρες.

3.6 NP-πλήρη προβλήματα σε γραφήματα ΙΙ

Ορισμός 66 Στο πρόβλημα απόφασης STEINER-TREE δίνεται ένα γράφη-
μα με θετικά ακέραια βάρη G = (V,E,w), ένα σύνολο κορυφών S ⊆ V και ένας
θετικός ακέραιος αριθμός b και ζητείται να αποφασιστεί αν υπάρχει υπογράφημα
T = (U, F ) του G τέτοιο ώστε το T να είναι δέντρο, S ⊆ U και

∑
e∈F w(e) ≤ b.

Θεώρημα 40 Το πρόβλημα STEINER-TREE είναι NP-πλήρες. Επιπλέον
παραμένει NP-πλήρες ακόμη και στην περίπτωση που το γράφημα G είναι δι-
μερές και τα βάρη όλων των ακμών είναι ίσα με 1.

Απόδειξη: Θα αποδείξουμε ότι 3-DIMENTIONAL-MATCHING≤pSTEINER-
TREE.

΄Εστω ένα στιγμιότυπο (B,G,H,R) του 3-DIMENTIONAL-MATCHING, ό-

που B = {b1, b2, . . . , bn}, G = {g1, g2, . . . , gn}, H = {h1, h2, . . . , hn} και

R = {t1, t2, . . . , tm} ⊆ B × G × H. Θα κατασκευάσουμε ένα στιγμιότυπο

r((B,G,H,R)) = (G,S, b) του STEINER-TREE, τέτοιο ώστε το (B,G,H,R)
να έχει τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα αν και μόνο αν υπάρχει υπογράφημα T =
(U, F ) του G τέτοιο ώστε το T να είναι δέντρο, S ⊆ U και

∑
e∈F w(e) ≤ b.

Συμβολίζουμε με a1, a2, . . . , a3n τα στοιχεία του B ∪ G ∪ H, όπου ai = bi,
an+i = gi και a2n+i = hi για κάθε i, 1 ≤ i ≤ n.

Το G = (V,E,w) κατασκευάζεται με τον παρακάτω τρόπο:

• V = {v} ∪ Z ∪ Y όπου

Z = {zi | 1 ≤ i ≤ 3n}
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Y = {yj | 1 ≤ j ≤ m}

• E =
⋃m
j=1Ej όπου για κάθε j, 1 ≤ j ≤ m, αν tj = (bκ, gλ, hµ) =

(aκ, an+λ, a2n+µ), τότε

Ej = {{yj, zκ}, {yj, zn+λ}, {yj, z2n+µ}, {yj, v}}

• w(e) = 1, για κάθε e ∈ E.

Το V περιέχει μία κορυφή zi για κάθε στοιχείο ai ∈ B ∪G∪H, μία κορυφή yj
για κάθε τριάδα tj ∈ R και μία επιπλέον κορυφή v. Επίσης το E περιέχει για

κάθε τριάδα tj ∈ R τις ακμές που συνέδουν την κορυφή που αντιστοιχεί στην

tj με τις κορυφές που αντιστοιχούν στα στοιχεία της και με την κορυφή v.

Για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή του στιγμιοτύπου του STEINER-TREE
επιλέγουμε S = {v} ∪ Z και b = 4n.

Η κατασκευή του r((B,G,H,R)) = (G,S, b) για ένα στιγμιότυπο του 3-
DIMENTIONAL-MATCHING, μπορεί να γίνει από μία μηχανή Turing σε

πολυωνυμικό χρόνο.

΄Εστω M ένα τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα του (B,G,H,R). Θεωρούμε το

υπογράφημα T = (U, F ) του G που παράγεται από το σύνολο κορυφών που

αποτελείται από τις κορυφές του S και τις κορυφές που αντιστοιχούν σε τριάδες

του M :

U = {v} ∪ Z ∪ {yj | tj ∈M}

F =
⋃

j:tj∈M

Ej

Είναι προφανές ότι S ⊆ U . Επίσης∑
e∈F

w(e) =
∑
e∈F

1 = |F | = 4|M | = 4n = b

Απομένει να δείξουμε ότι το T είναι πράγματι δέντρο.
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Θα δείξουμε πρώτα ότι το T είναι συνεκτικό, δηλαδή ότι υπάρχει μονοπάτι

ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δύο κορυφές του. Επειδή το γράφημα είναι μη κα-

τευθυνόμενο, αρκεί να δείξουμε ότι για κάθε κορυφή x ∈ U υπάρχει στο T
μονοπάτι από τη x στην v.

΄Εστω μία κορυφή yj ∈ U , όπου 1 ≤ j ≤ m. Τότε tj ∈ M , συνεπώς η ακμή

{yj, v} ανήκει στο F και άρα υπάρχει στο T μονοπάτι μηκους 1 από την yj στη
v. ΄Εστω μία κορυφή zi, όπου 1 ≤ i ≤ n. Το αντίστοιχο στοιχείο ai ανήκει σε
κάποια τριάδα tj ∈M , συνεπώς η κορυφή yj ανήκει στο U και οι ακμές {yj, zi}
και {yj, v} ανήκουν στο F . ΄Αρα υπάρχει στο T μονοπάτι μήκους 2 από τη zi
στην v.

Συνεπώς το T είναι συνεκτικό και ισχύει |U | = 4n + 1 και |F | = 4n, που

συνεπάγεται |F | = |U | − 1. ΄Αρα το T είναι πράγματι δέντρο.

Αντίστροφα έστω ένα δέντρο T = (U, F ) το οποίο είναι υπογράφημα του G,

τέτοιο ώστε S ⊆ U και
∑

e∈F w(e) ≤ b = 4n. Για κάθε μία από τις 3n κορυφές

του Z θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία προσπίπτουσα ακμή στο F , της

οποίας το άλλο άκρο είναι κορυφή του Y ∩U (καθώς οι κορυφές του Z συνδέ-

ονται στο G μόνο με κορυφές του Y ). Επειδή κάθε κορυφή του Y συνδέεται

με τρεις κορυφές του Z, θα πρέπει |Y ∩ U | ≥ |Z|
3

= n.

Επίσης ισχύει
∑

e∈F w(e) =
∑

e∈F 1 = |F |, που συνεπάγεται |F | ≤ 4n. Ε-

πειδή το T είναι δέντρο |U | = |F | + 1, άρα |U | ≤ 4n + 1. ΄Ομως, το |U |
απαρατίζεται από όλες τις κορυφές του S και κάποιες κορυφές του Y . ΄Αρα

|U | = |S|+ |Y ∩U | = |Z|+ 1 + |Y ∩U | = 3n+ 1 + |Y ∩U |. Απο τα παραπάνω

προκύπτει ότι |Y ∩ U | = |U | − (3n+ 1) ≤ 4n+ 1− (3n+ 1) = n.

Συνδυάζοντας τις δύο ανισότητες για το |Y ∩ U | προκύπτει ότι |Y ∩ U | = n.
Ορίζουμε M = {tj | yj ∈ U}. Το M αποτελείται από τις τριάδες που αντιστοι-

χούν σε κορυφές του Y ∩ U και άρα |M | = n.

Για κάθε στοιχείο ai ∈ B ∪ G ∪ H, η αντίστοιχη κορυφή zi συνδέται στο T
με μία κορυφή yj ∈ Y ∩ U . Από την κατασκευή του G, η ai αποτελεί στοιχείο
της τριάδας tj και από τον ορισμό του M , η tj ανήκει στο M . Συνεπώς καθε

στοιχείο του B ∪ G ∪ H ανήκει σε τουλάχιστον μία τριάδα του M . Επειδή

|M | = n, οι συνολικές εμφανίσεις στοιχείων σε τριάδες του M είναι ακριβώς
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3n. Συμπεραίνουμε ότι καθε στοιχείο του B ∪ G ∪ H ανήκει σε ακριβώς μία

τριάδα του M .

Δείξαμε ότι 3-DIMENTIONAL-MATCHING ≤pSTEINER-TREE και είναι

εύκολο να αποδειχτεί ότι STEINER-TREE ∈ NP. Επίσης γνωρίζουμε ότι

το 3-DIMENTIONAL-MATCHING είναι NP-πλήρες (Θεώρημα 40). Από το

Θεώρημα 23 προκύπτει ότι το STEINER-TREE είναι NP-πλήρες.

Παρατηρούμε ότι στην αναγωγή που περιγράψαμε παραπάνω, το G είναι ένα δι-

μερές γράφημα, καθώς κάθε ακμή συνδέει μία κορυφή του {v}∪Z με μία κορυφή

του Y και το βάρος κάθε ακμής είναι 1. Συνεπώς το STEINER-TREE παρα-

μένει NP-πλήρες ακόμη και αν το περιορίσουμε σε αυτή την ειδική κατηγορία

γραφημάτων.

Παράδειγμα 58 ΄Εστω το στιγμιότυπο (B,G,H,R) του 3-DIMENTIONAL-
MATCHING, όπου B = {⇒,⇓,⇐,⇑}, G = {1, 2, 3, 4}, H = {♣,♦,♥,♠}
R = {(⇒, 3,♥), (⇓, 3,♥), (⇐, 2,♦), (⇓, 2,♠), (⇐, 1,♣), (⇒, 4,♣), (⇑, 4,♦), (⇑
, 1,♠)}. Η αναγωγή του προηγούμενου θεωρήματος από το παραπάνω στιγ-

μιότυπο κατασκευάζει το παρακάτω γράφημα G (τα βάρη όλων των ακμών είναι

1 και παραλείπονται στην απεικόνιση του γραφήματος):

z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12

⇒ ⇓ ⇐ ⇑ 1 2 3 4 ♣ ♦ ♥ ♠

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8

v

G

Επίσης στο στιγμιότυπο που κατασκευάζει η αναγωγή έχουμε S = {v, z1, z2, z3,
z4, z5, z6, z7, z8, z9, z10, z11, z12} και b = 16.
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΄Ενα τέλειο τριδιάστατο ταίριασμα του (B,G,H,R) είναι το

M = {(⇒, 3,♥), , (⇓, 2,♠), (⇐, 1,♣), (⇑, 4,♦)}

Με βάση τοM , κατασκευάζουμε το δέντρο - υπογράφημα T του G που φαίνεται

στο επόμενο σχήμα, το οποίο συνδέει όλες τις κορυφές του S και έχει 16

ακμές:

z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12

⇒ ⇓ ⇐ ⇑ 1 2 3 4 ♣ ♦ ♥ ♠

y1 y4 y5 y7

v

T

Ορισμός 67 ΄Εστω ένα γράφημα G = (V,E). Ονομάζουμε τομή του G μία
διαμέριση (S0, S1) του συνόλου κορυφών V . Ονομάζουμε σύνολο τομής που
αντιστοιχεί στην (S0, S1) το σύνολο ακμών {{v, u} ∈ E | v ∈ S0, u ∈ S1}.
Μέγεθος της τομής ονομάζεται το πλήθος ακμών που περιέχεται στο αντίστοιχο

σύνολο τομής.

Ορισμός 68 Στο πρόβλημα απόφασης MAX-CUT δίνεται ένα γράφημα G
και ένας θετικός ακέραιος k, και ζητείται να αποφασιστεί αν το G έχει τομή με
μέγεθος τουλάχιστον k.

Θεώρημα 41 Το πρόβλημα MAX-CUT είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: Θα αποδείξουμε ότι MAX2SAT ≤pMAX-CUT.

΄Εστω ένα στιγμιότυπο (φ, b) του MAX2SAT, όπου φ =
∧m
j=1 cj και για κάθε
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j, 1 ≤ j ≤ m, cj = `j,1 ∨ `j,2 ή cj = `j. Θα κατασκευάσουμε ένα στιγμιότυπο

r((φ, b)) = (G, k) του MAX-CUT, τέτοιο ώστε να υπάρχει ανάθεση αληθοτι-

μών η οποία να ικανοποιεί τουλάχιστον b φράσεις της φ αν και μόνο αν το G
έχει τομή μεγέθους τουλάχιστον k.

΄Εστω ότι η φ περιέχει n μεταβλητές x1, x2, . . . , xn. Θα θεωρήσουμε ότι η σε

κάθε φράση της φ η οποία αποτελείται από δύο στοιχειώδεις προτάσεις, οι δύο

αυτές στοιχειώδεις προτάσεις περιέχουν διαφορετικές μεταβλητές. Στο τέλος

της απόδειξης θα δούμε πώς μπορούμε να χειριστούμε τη γενική περίπτωση.

Το G = (V,E) κατασκευάζεται με τον παρακάτω τρόπο:

• Για κάθε μεταβλητή xi, 1 ≤ i ≤ n, και κάθε στοιχειώδη πρόταση ` = xi ή
` = ¬xi, το G περιέχει ένα αντίστοιχο σύνολο κορυφών V` = {vκ` | 1 ≤
κ ≤ d}, όπου d = 6m+ 1. Το σύνολο κορυφών του G είναι το

V = {z} ∪
n⋃
i=1

(Vxi ∪ V¬xi)

όπου z μία κορυφή διαφορετική από τις vκ` .

• Για κάθε μεταβλητή xi, 1 ≤ i ≤ n, το G περιέχει το σύνολο ακμών

Ei = {{v, v′} | v ∈ Vxi , v′ ∈ V¬xi}. Για κάθε φράση cj, 1 ≤ j ≤ m, το G
περιέχει ένα σύνολο ακμών Fj, όπου

– αν cj = `j,1 ∨ `j,2, τότε Fj = {{z, vj`j,1}, {z, v
j
`j,2
}, {vj`j,1 , v

j
`j,2
}}.

– αν cj = `j, τότε Fj = {{z, vj`j}, {z, v
m+j
`j
}}.

Το σύνολο ακμών του G είναι το

E = (
n⋃
i=1

Ei) ∪ (
m⋃
j=1

Fj)

Παρατηρούμε ότι τα σύνολα E1, . . . , En, F1, . . . , Fm είναι ανά δύο ξένα μεταξύ

τους (αυτό εν μέρει οφείλεται στην παραδοχή που έχουμε κάνει για τη δο-

μή της φ). Το G αποτελείται από n · 2d + 1 = n · (12m + 2) + 1 κορυφές

και το πολύ n · d2 + 3m = n · (6m + 1)2 + 3m ακμές. Τέλος επιλέγουμε

k = n · d2 + 2b = n · (6m+ 1)2 + 2b.
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Η κατασκευή του r((φ, b)) = (G, k) για ένα στιγιότυπο (φ, b) του MAX2SAT
μπορεί να γίνει από μία μηχανή Turing σε πολυωνυμικό χρόνο.

΄Εστω T μία ανάθεση αληθοτιμών που ικανοποιεί b φράσεις τη φ. Θα κατα-

σκευάσουμε μία τομή (S0, S1) του G μεγέθους k. Θέτουμε

S1 = (
⋃

i:T (xi)=true

(Vxi) ∪ (
⋃

i:T (xi)=false

(V¬xi)

και S0 = V − S1.

Διαισθητικά, το S1 περιέχει τις κορυφές που αντιστοιχούν σε αληθείς στοι-

χειώδεις προτάσεις και το S0 αυτές που αντιστοιχούν σε ψευδής στοιχειώδεις

προτάσεις καθώς και την κορυφή z. ΄Εστω C το σύνολο τομής της (S0, S1).

Για κάθε μεταβλητή xi, οι κορυφές v
κ
xi
, 1 ≤ κ ≤ d, βρίσκονται σε διαφορετικό

σύνολο από τις κορυφές vλ¬xi , 1 ≤ λ ≤ d. Συνεπώς το Ei ⊆ C για κάθε i,
1 ≤ i ≤ n.

Επίσης για κάθε φράση cj της φ που ικανοποιείται από τη T , το C περιέχει δύο

επιπλέον ακμές. Πράγματι:

• αν cj = `j,1 ∨ `j,2 και T (`j,1) = T (`j,2) = true, τότε vj`j,1 , v
j
`j,2
∈ S1 και

συνεπώς οι ακμές {z, vj`j,1} και {z, v
j
`j,2
} ανήκουν στο C (καθώς z ∈ S0).

• αν cj = `j,1 ∨ `j,2 και T (`j,ν) = true, T (`j,3−ν) = false, για κάποιο

ν ∈ {1, 2}, τότε vj`j,ν ∈ S1, v
j
`j,3−ν

∈ S0 και συνεπώς οι ακμές {z, vj`j,ν}
και {vj`j,ν , v

j
`j,3−ν
} ανήκουν στο C.

• αν cj = `j, τότε T (`j) = true, άρα vj`j , v
m+j
`j
∈ S1, και συνεπώς οι ακμές

{z, vj`j} και {z, vm+j
`j
} ανήκουν στο C.

Συνεπώς το σύνολο τομής C περιέχει τις d2
ακμές του συνόλου Ei, για κάθε

i, 1 ≤ i ≤ n, και δύο ακμές του Fj για κάθε φράση cj της φ που ικανοποιείται

από την T . Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύνολα E1, . . . , En, F1, . . . , Fm είναι

ανα δύο ξένα μεταξύ τους και ότι η φ ικανοποιεί τουλάχιστον b φράσεις της φ,
συμπεραίνουμε ότι |C| ≥ n · d2 + 2b = k. Συνεπώς το G έχει τομή μεγέθους

τουλάχιστον k.
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Αντίστροφα, έστω μία τομή (S0, S1) του G μεγέθους τουλάχιστον k και έστω

C το αντίστοιχο σύνολο τομής. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε ότι

z ∈ S0. Θα δείξουμε αρχικά ότι για κάθε στοιχειώδη πρόταση ` ισχύει V` ⊆ S0

ή V` ⊆ S1.

Πράγματι, ας υποθέσουμε ότι ο παραπάνω ισχυρισμός δεν ισχύει για κάποια

στοιχειώδη πρόταση `. Τότε V` ∩ S0 6= ∅ και V` ∩ S1 6= ∅. ΄Εστω Sp, όπου

p ∈ {0, 1}, το σύνολο που περιέχει την πλειοψηφία των κορυφών του V¬` (όπου
αν ` = ¬xi τότε V¬` = Vxi). Αν vκ` είναι μία κορυφή του V` ∩Sp, τότε οι ακμές

που συνδέουν τη vκ` με τις τουλάχιστον 3m+ 1 κορυφές του V¬` που ανήκουν

στο Sp δεν ανήκουν στο σύνολο τομής C. Συνεπώς το μέγεθος του C είναι το

πολύ n · d2 + 3m− (3m+ 1) < n · d2 < k (άτοπο).

Συνεπώς για κάθε στοιχειώδη πρόταση ` ισχύει V` ⊆ S0 ή V` ⊆ S1. Επιπλέον

για κάθε i, 1 ≤ i ≤ n, οι κορυφές του Vxi θα πρέπει να βρίσκονται σε διαφο-

ρετικό σύνολο της διαμέρισης από τις κορυφές του V¬xi , δηλαδή Vxi ⊆ Sp αν

και μόνο αν V¬xi ⊆ S1−p, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η μεταξύ τους ακμές

δεν ανήκουν στο σύνολο τομής και συνεπώς το μέγεθος της τομής είναι το

πολύ n · d2 + 3m − d2 < k (άτοπο). Θεωρούμε την ανάθεση αληθοτιμών T ,

όπου T (xi) = true αν και μόνο αν Vxi ⊆ S1. Θα δείξουμε ότι η T ικανοποιεί

τουλάχιστον b φράσεις της φ.

΄Εστω μία φράση cj της φ, 1 ≤ j ≤ m.

• αν cj = `j,1 ∨ `j,2 και vj`j,1 , v
j
`j,2
∈ S1, τότε οι ακμές {z, vj`j,1} και {z, vj`j,2}

ανήκουν στο C. Επίσης T (`j,1) = T (`j,2) = true και άρα η T ικανοποιεί

το cj.

• αν cj = `j,1∨`j,2 και vj`j,ν ∈ S1, v
j
`j,3−ν

∈ S0, για κάποιο ν ∈ {1, 2}, τότε οι

ακμές {z, vj`j,ν} και {vj`j,ν , v
j
`j,3−ν
} ανήκουν στο C. Επίσης T (`j,ν) = true

και άρα η T ικανοποιεί το cj.

• αν cj = `j,1 ∨ `j,2 και vj`j,1 , v
j
`j,2
∈ S0, τότε καμία ακμή το Fj δεν ανήκει

στο C. Επίσης T (`j,1) = T (`j,2) = false και άρα η T δεν ικανοποιεί το

cj.

• αν cj = `j και vj`j , v
m+j
`j

∈ S1, τότε οι ακμές {z, vj`j} και {z, vm+j
`j
}

ανήκουν στο C. Επίσης T (`j) = true και άρα η T ικανοποιεί το cj.

154



• αν cj = `j και vj`j , v
m+j
`j
∈ S0, τότε καμία ακμή το Fj δεν ανήκει στο C.

Επίσης T (`j) = false και άρα η T δεν ικανοποιεί το cj.

Συνεπώς, αν η T ικανοποιεί την φράση cj τότε η |Fj ∩ C| = 2, ενώ αν η T
δεν ικανοποιεί την φράση cj τότε |Fj ∩ C| = 0. Το σύνολο τομής περιέχει

τουλάχιστον k = n ·d2 + 2b ακμές, από τις οποίες οι n ·d2
ανήκουν στα σύνολα

E1, . . . , En. Συνεπώς θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 2b ακμές από τα σύ-

νολα F1, . . . , Fm. ΄Αρα θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον b δείκτες j1, . . . , jb
τέτοιοι ώστε |Fj ∩ C| = 2 για κάθε j ∈ {j1, . . . , jb}, που συνεπάγεται ότι η T
ικανοποιεί τις φράσεις cj1 , . . . , cjb .

Στην περίπτωση που η φ περιέχει φράσεις στις οποίες εμφανίζεται δύο φορές

η ίδια μεταβλητή, θεωρούμε την πρόταση φ′ η οποία προκύπτει από την φ αν

αντικαταστήσουμε κάθε φράση της μορφής `∨ ` με την ` και διαγράψουμε κάθε

φράση της μορφής xi ∨ ¬xi ή ¬xi ∨ xi. ΄Εστω m′ το πλήθος των φράσεων της

φ′. Συνεπώς το πλήθος των φράσεων που διαγράφηκαν από τη φ είναι m−m′.
Είναι προφανές ότι μία ανάθεση αληθοτιμών V ικανοποιεί b φράσεις της φ αν

και μόνο αν ικανοποιεί b − (m − m′) φράσεις της φ′ (καθώς οι φράσεις ` ∨ `
και ` είναι ισοδύναμες και οι φράσεις της μορφής xi ∨ ¬xi ικανοποιούνται από
κάθε ανάθεση αληθοτιμών).

Συνεπώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε το στιγμιότυπο (φ, b) του MAX2SAT
με το (φ′, b − (m − m′)), και να κατασκευάσουμε το στιγμιότυπο (G, k) του

MAX-CUT με τον τρόπο που περιγράψαμε.

Δείξαμε ότι MAX2SAT ≤pMAX-CUT και είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι

MAX-CUT ∈ NP. Επίσης γνωρίζουμε ότι το MAX2SAT είναι NP-πλήρες

(Θεώρημα 27). Από το Θεώρημα 23 προκύπτει ότι το MAX-CUT είναι NP-

πλήρες.

Θεώρημα 42 Το πρόβλημα HAMILTON-CYCLE είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: Θα δείξουμε ότι VERTEX COVER ≤pHAMILTON-CYCLE.
΄Εστω ένα στιγμιότυπο (G, k) του VERTEX COVER , όπου G = (V,E) ένα

γράφημα και k ένας ακέραιος, 1 ≤ k ≤ |V |. Θα κατασκευάσουμε ένα γράφημα

G′ = (V ′, E ′) = r(G, k), το οποίο θα έχει κύκλο Hamilton αν και μόνο αν το

G έχει κάλυψη κορυφών μεγέθους το πολύ k.
Το G′ κατασκευάζεται με τον παρακάτω τρόπο:
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• Για κάθε ακμή e = {v, u} ∈ E το G′ περιέχει ένα αντίγραφο He της

γέφυρας του παρακάτω σχήματος.

He

Ave Aue

Bv
e Bu

e

Η μία πτέρυγα της γέφυρας (αυτή που περιέχει τις κορυφές Ave και Bv
e )

αντιστοιχεί στην κορυφή v και η άλλη (αυτή που περιέχει τις κορυφές Aue
και Bu

e ) αντιστοιχεί στην κορυφή u.

• Για κάθε κορυφή v ∈ V , σχηματίζεται μία αλυσίδα που ενώνει όλες τις

γέφυρες που αντιστοιχούν σε ακμές που προσπίπτουν στη v. Συγκεκρι-

μένα αν ev,1, ev,2, . . . , ev,dv , είναι οι ακμές που προσπίπτουν στη v, τότε το

E ′ περιέχει, για 1 ≤ i < dv, τις ακμές {Bv
ev,i
, Avev,i+1

}. Οι κορυφές Avev,1
και Bv

ev,dv
αποτελούν τα άκρα της αλυσίδας.

• Το V ′ περιέχει k νέες κορυφές - επιλογείς s1, s2, . . . , sk. Για κάθε v ∈
V και για κάθε i, 1 ≤ i ≤ k, το E ′ περιέχει τις ακμές {si, Avev,1} και

{si, Bv
ev,dv
} (δηλαδή κάθε επιλογέας ενώνεται και με τα δύο άκρα κάθε

αλυσίδας).

Η κατασκευή του r(G, k) = G′ για ένα στιγμιότυπο (G, k) μπορεί να γίνει από

μία μηχανή Turing σε πολυωνυμικό χρόνο.

΄Εστω ότι το G′ έχει κύκλο Hamilton. Ο κύκλος αυτός μπορεί να διασχίσει μία

γέφυρα He μόνο με έναν από τους δύο τρόπους που φαίνονται στο παρακάτω

σχήμα (παρατηρούμε ότι μόνο οι κορυφές Ave , B
v
e , A

u
e , B

u
e ενώνονται με τις

υπόλοιπες κορυφές του G′).
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He

Ave Aue

Bv
e Bu

e

Διασχίζουμε τον κύκλο Hamilton ξεκινώντας από μια κορυφή si. ΄Ολες οι ακμές

που προσπίπτουν στην si, την ενώνουν με άκρα αλυσίδων. ΄Εστω ότι κύκλος

Hamilton χρησιμοποιεί την ακμή {si, Avev,1}, πηγαίνει δηλαδή στην αρχή της

αλυσίδας που αντιστοιχεί στην κορυφή v, που είναι κορυφή της γέφυρας Hev,1

(η περίπτωση που ο κύκλος χρησιμοποιεί την ακμή {si, Bv
ev,dv
} είναι παρόμοια).

Αν ο κύκλος συνέχιζε πηγαίνοντας σε κάποια κορυφή sj, τότε δεν θα υπήρχε

τρόπος να διασχίσει τις υπόλοιπες κορυφές της γέφυρας. Αρα ο κύκλος διασχί-

ζει κάποιες κορυφές της Hev,1 , με έναν από τους δύο εναλλακτικούς τροπους

που έχουμε περιγράψει και καταλήγει στην κορυφή Bv
ev,1

. Αν η Bv
ev,1

δεν είναι

το άλλο άκρο της αλυσίδας (δηλαδή αν dv > 1), τότε η μόνη κορυφή του G′

που δεν ανήκει στην Hev,1 με την οποία ενώνεται είναι η Avev,2 .

Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο, ο κύκλος θα διασχίσει όλη την αλυσίδα που

αντιστοιχεί στην κορυφή v και θα καταλήξει στην κορυφή Bv
ev,d(v)

, από την

οποία μπορεί να πάει μόνο σε μία κορυφή sj, i 6= j. Συνεπώς ο κύκλος Hamilton
για να μεταβεί από μία κορυφή-επιλογέα στην αμέσως επόμενη που συναντάει,

διασχίζει μόνο κορυφές του G′ που βρίσκονται στις γέφυρες μία συγκεκριμένης

αλυσίδας. Συμπεραίνουμε ότι ο κύκλος συνολικά διασχίζει ακριβώς k αλυσίδες,

που αντιστοιχούν στις κορυφές ενός συνόλου U = {v1, . . . , vk} ⊆ V .

Θα αποδείξουμε ότι το U αποτελεί κάλυψη κορυφών του G. Πράγματι για κάθε

ακμή e ∈ E, ο κύκλος Hamilton περνάει από τις κορυφές της γέφυρας He, κάτι

που σημαίνει ότι η He ανήκει σε τουλάχιστον μία αλυσίδα που αντιστοιχεί σε

κάποια κορυφή U . Με βάση τον τρόπο κατασκευής του G′, οι μόνες αλυσίδες

στις οποίες ανήκει η He είναι αυτές που αντιστοιχούν στα άκρα της ακμής e.
Από τις δύο τελευταίες προτάσεις προκύπτει ένα τουλάχιστον άκρο της e ανήκει
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στο U και άρα το U αποτελεί κάλυψη κορυφών.

Αντίστροφα ας υποθέσουμε ότι το G έχει μία κάλυψη κορυφών με το πολύ

k κορυφές. Μπορούμε να την επεκετείνουμε σε μία κάλυψη κορυφών U =
{v1, . . . , vk}.

Κατασκευάζουμε έναν κύκλο C στο γράφημα G ο οποίος διασχίζει τις κορυφές

με τον παρακάτω τρόπο:

• Για κάθε i, 1 ≤ i ≤ k − 1, ο C πηγαίνει από την κορυφή si στην si+1, α-

κολουθώντας την αλυσίδα που αντιστοιχεί στην κορυφή vi και επιστρέφει
από την sk στην s1 μέσω της αλυσίδας που αντιστοιχεί στη vk.

• Κατα τη διάσχιση της αλυσίδας που αντιστοιχεί σε μία κορυφή v, όταν

φτάνει στην κορυφή Ave μία γέφυρας He όπου e = {v, u}

– αν u ∈ U τότε ο C διασχίζει μόνο την πτέρυγα της H{v,u} που

αντιστοιχεί στην κορυφή v

– αν u 6∈ U τότε ο C διασχίζει και τις δύο πτέρυγες της γέφυρας

H{v,u}.

Είναι προφανές ότι ο κύκλος C περνάει μία ακριβώς φορά από κάθε κορυφή si.
Επιπλέον τουλάχιστον ένα άκρο κάθε ακμής e ανήκει στο U , που συνεπάγεται

ότι κάθε γέφυρα ανήκει σε μία ή δύο αλυσίδες από αυτές που ακολουθεί ο C.

Αν ανήκει σε δύο, τότε ο C συναντάει τη γέφυρα δύο φορές και διασχίζει 6

κορυφές της κάθε φορά. Αν ανήκει μόνο σε μία, τότε ο C συναντάει τη γέφυρα

μία φορά, κατά την οποία επισκέπτεται όλες τις κορυφές της. Συνεπώς ο κύ-

κλος C περνάει μία ακριβώς φορά από κάθε κορυφή του G και άρα είναι κύκλος

Hamilton.

Δείξαμε ότι VERTEX-COVER ≤pHAMILTON CYCLE και είναι εύκολο να α-

ποδειχτεί ότι HAMILTON CYCLE ∈ NP. Επίσης γνωρίζουμε ότι το VERTEX-
COVER είναι NP-πλήρες (Θεώρημα 29). Από το Θεώρημα 23 προκύπτει ότι

το HAMILTON CYCLE είναι NP-πλήρες.

Παράδειγμα 59 ΄Εστω το παρακάτω γράφημα G.
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1

4 3

2

Η αναγωγή του προηγούμενου θεωρήματος από το στιγμιότυπο (G, 2) του

VERTEX-COVER κατασκευάζει το παρακάτω γράφημα G′:

Hed

B4
ed

Heb Hec Hea

A4
ed

B3
ed

A3
ed

B4
ec

A4
ec

A4
ea

B4
ea

B2
ec

A2
ec B1

ea

A1
ea

B3
eb

A3
eb

A2
eb

B2
eb

s1 s2

G′

Ο κύκλος Hamilton του G′ που προκύπτει με βάση την κάλυψη κορυφών

U = {2, 4} του G φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
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Θεώρημα 43 Το πρόβλημα TSP είναι NP-πλήρες.

Απόδειξη: ΄Εχουμε δείξει ότι το HAMILTON CYCLE είναι NP-πλήρες

(Θεώρημα 42) και ότι HAMILTON CYCLE ≤pTSP (Παράδειγμα 52). Επίσης

είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι TSP ∈ NP. Από το Θεώρημα 23 προκύπτει ότι

το TSP είναι NP-πλήρες.
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Κεφάλαιο 4

΄Αλλα Θέματα Υπολογιστικής

Πολυπλοκότητας

4.1 Η κλάση πολυπλοκότητας coNP

Ο βασικός στόχος της θεωρίας πολυπλοκότητας είναι η κατάταξη των υπολο-

γιστικών προβλημάτων σε κλάσεις, με βάση τη δυσκολία της υπολογιστικής

επίλυσής τους. Επειδή τα σύνολα των στιγμιοτύπων των διαφόρων προβλη-

μάτων περιέχουν στοιχεία διαφορετικών τύπων, για λόγους ομοιομορφίας ανα-

παριστούμε τα στιγμιότυπα των προβλημάτων ως συμβολοσειρές από κάποιο

αλφάβητο και ορίζουμε τις κλάσεις πολυπλοκότητας ως κλάσεις γλωσσών.

Αν αναπαραστήσουμε τα στιγμιότυπα ενός προβλήματος απόφασης Π ως συμ-

βολοσειρές απο ένα αλφάβητο Σ, τότε κάθε συμβολοσειρά του Σ∗ εμπίπτει σε

ακριβώς μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

• αναπαριστά ένα ΝΑΙ-στιγμιότυπο του Π

• αναπαριστά ένα ΟΧΙ-στιγμιότυπο του Π

• δεν αναπαριστά στιγμιότυπο του Π.

Το πρόβλημα απόφασης Π ταυτίζεται με τη γλώσσα LΠ η οποία αποτελείται από

τις αναπαραστάσεις όλων των ΝΑΙ-στιγμιοτύπων του Π και θεωρούμε ότι το Π
ανήκει σε μία κλάση πολυπλοκότητας αν η γλώσσα LΠ ανήκει στην κλάση αυτή.

Για κάθε πρόβλημα απόφασης Π μπορούμε να ορίσουμε το συμπληρωματικό του

πρόβλημα Π έτσι ώστε κάθε ΝΑΙ-στιγμιότυπο του Π να είναι ΟΧΙ-στιγμιότυπο
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του Π και αντίστροφα κάθε ΟΧΙ-στιγμιότυπο του Π να είναι ΝΑΙ-στιγμιότυπο

του Π. Η γλώσσα LΠ που αντιστοιχεί στο πρόβλημα Π αποτελείται από τις

απαραστάσεις όλων των όλων των ΟΧΙ-στιγμιοτύπων του Π.

Αν συμβολίσουμε με L† τη γλώσσα που αποτελείται από όλες τις συμβολοσειρές

που δεν αναπαριστούν στιγμιότυπα του Π, τότε:

LΠ ∪ LΠ ∪ L† = Σ∗

LΠ = LΠ ∪ L†

LΠ = LΠ ∪ L†

Παρατηρούμε ότι η συμπληρωματική της γλώσσας LΠ που αντιστοιχεί στο πρό-

βλημα Π δεν είναι η ίδια με τη γλώσσα που αντιστοιχεί στο συμπληρωματικό

πρόβλημα του Π, εκτός εάν L† = ∅, δηλαδή εκτός εάν όλες οι συμβολοσειρές

του Σ∗ αναπαριστούν στιγμιότυπα του Π.

Αν ωστόσο η L† ανήκει στην κλάση P τότε οι γλώσσες LΠ και LΠ έχουν

παρόμοια συμπεριφορά ως προς την πολυπλοκότητα τους.

Λήμμα 2 ΄Εστω ένα πρόβλημα απόφασης Π, LΠ ⊆ Σ∗ η γλώσσα που αποτε-
λείται από τις αναπαραστάσεις όλων των ΝΑΙ-στιγμιοτύπων του Π, LΠ ⊆ Σ∗ η
γλώσσα που αποτελείται από τις αναπαραστάσεις όλων των ΟΧΙ-στιγμιοτύπων

του Π και L† = Σ∗ − (LΠ ∪ LΠ). Αν L† ∈ P τότε:

1. LΠ ∈ NP αν και μόνο αν LΠ ∪ L† ∈ NP

2. LΠ ∈ coNP αν και μόνο αν LΠ ∈ coNP

Απόδειξη: Απόδεικνύουμε πρώτα το (1). Για τη μία κατεύθυνση, έστω

ότι LΠ ∈ NP. ΄Επειδή L† ∈ P, απο το Πόρισμα 5 προκύπτει ότι L† ∈ NP.

Επειδή η NP είναι κλειστή ως προς ένωση (Θεώρημα 6), συμπεραίνουμε ότι

LΠ ∪ L† ∈ NP.

Για τη άλλη κατεύθυνση, έστω ότι LΠ ∪L† ∈ NP. Επειδή LΠ ∩L† = ∅ ισχύει

LΠ = (LΠ ∪ L†) − L† = (LΠ ∪ L†) ∩ L† Επειδή L† ∈ P και η P είναι κλειστή

ως προς συμπλήρωμα (Πόρισμα 2), ισχύει L† ∈ P και απο το Πόρισμα 5 προ-

κύπτει ότι L† ∈ NP Επειδή η NP είναι κλειστή ως προς τομή (Θεώρημα 6),
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συμπεραίνουμε ότι LΠ ∈ NP.

Στη συνέχεια αποδεικνύουμε το (2). Ισχύει:

LΠ ∈ coNP αν και μόνο αν LΠ ∈ NP

αν και μόνο αν LΠ ∪ L† ∈ NP

αν και μόνο αν LΠ ∪ L† ∈ coNP

αν και μόνο αν LΠ ∈ coNP

Η πρώτη και η τρίτη ισοδυναμία προκύπτουν από τον ορισμό του coNP, η

δεύτερη από το (1) και η τέταρτη από το γεγονός ότι οι γλώσσες LΠ, LΠ και

L† ορίζουν μία διαμέριση του Σ∗.

Μέχρι στιγμής έχουμε δει πολλά προβλήματα τα οποία ανήκουν στην κλάση

NP. Τα στιγμιότυπα κάθενός από αυτά τα προβλήματα αναπαρίστανται με

συμβολοσειρές, έτσι ώστε οι γλώσσες που αποτελούνται από τις συμβολοσει-

ρές που αποτελούν έγκυρες αναπαραστάσεις στιγμιοτύπων να ανήκουν στην

κλάση P. Τα συμπληρώματα αυτών των προβλημάτων, σύμφωνα με το προη-

γούμενο λήμμα, ανήκουν στην κλάση coNP.

Για παράδειγμα το συμπληρώματα των προβλημάτων 3-COLORING και VERTEX-
COVER, είναι μέλη της κλάσης coNP. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να δια-

τυπωθούν όπως φαίνεται παρακάτω:

Ορισμός 69 Στο πρόβλημα απόφασης 3-COLORING-COMPLEMENT δί-
νεται ένα γράφημα G και ζητείται να αποφασιστεί αν χ(G) ≥ 4.

Ορισμός 70 Στο πρόβλημα απόφασης VERTEX-COVER-COMPLEMENT
δίνεται ένα γράφημα G με n κορυφές και ένας ακέραιος k, 1 ≤ k ≤ n, και
ζητείται να αποφασιστεί αν για κάθε κάλυψη κορυφών U του G ισχύει |U | > k.

Η κλάση πολυπλοκότητας coNP έχει οριστεί έμμεσα, ως η κλάση των γλωσσών

που τα συμπληρώματά τους ανήκουν στην NP. Το επόμενο θεώρημα δίνει έναν

εναλλακτικό ορισμό της κλάσης coNP, ο οποίος χρησιμοποιεί έναν δυϊκό τρόπο

αποδοχής και απόρριψης των εισόδων από μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing
σε σχέση με αυτόν που έχουμε χρησιμοποιήσει ως τώρα.

Θεώρημα 44 Η γλώσσα L ανήκει στην κλάση πολυπλοκότητας coNP αν και
μόνο αν υπάρχει μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M με k ταινίες τέτοια
ώστε tM(n) = O(nj) για κάποιο θετικό ακέραιο αριθμό j και επιπλέον:
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(α) αν x ∈ L, τότε για κάθε τερματική διαμόρφωση C της M τέτοια ώ-

στε IM(x)
M∗→ C, ισχύει C = (yes, (w1, t1), . . . , (wk, tk)), για κάποια

w1, . . . , wk ∈ (Σ ∪ {>,#})∗, t1, . . . , tk ∈ N.

(β) αν x 6∈ L, τότε

i IM(x)
M∗→ (no, (w1, t1), . . . , (wk, tk)), για κάποια w1, . . . , wk ∈ (Σ ∪

{>,#})∗, t1, . . . , tk ∈ N και

ii για κάθε τερματική διαμόρφωση C της M τέτοια ώστε IM(x)
M∗→

C, ισχύει C = (q, (w1, t1), . . . , (wk, tk)), για κάποια q ∈ {yes, no},
w1, . . . , wk ∈ (Σ ∪ {>,#})∗, t1, . . . , tk ∈ N.

Απόδειξη: ΄Εστω μία γλώσσα L ⊆ Σ∗ η οποία ανήκει στην κλάση coNP.

Τότε η γλώσσα L ανήκει στην κλάση NP και άρα υπάρχει μία μη ντετερμινι-

στική μηχανή Turing M ′ = (K,Σ, δ′, S) με k ταινίες η οποία αποφασίζει την

L, τέτοια ώστε TM ′(n) = O(nj) για κάποιο θετικό ακέραιο αριθμό j. Κατα-

σκευάζουμε τη μηχανή M η οποία λειτουργεί όπως η M ′
, με τη διαφορά ότι

αντιστρέφει τις μεταβάσεις προς τις τελικές καταστάσεις.

Συγκεκριμένα, θεωρούμε τη μηχανή M = (K,Σ, δ, S), όπου η συνάρτηση δ
ορίζεται έτσι ώστε για κάθε p ∈ K και για κάθε a1, . . . , ak ∈ Σ ∪ {>,#} να

ισχύει:

δ(p, a1, . . . , ak) = {(q, (b1, D1), . . . , (bk, Dk))

| (q, (b1, D1), . . . , (bk, Dk)) ∈ δ′(p, a1, . . . , ak), q ∈ K}
∪{(yes, (b1, D1), . . . , (bk, Dk))

| (no, (b1, D1), . . . , (bk, Dk)) ∈ δ′(p, a1, . . . , ak)}
∪{(no, (b1, D1), . . . , (bk, Dk))

| (yes, (b1, D1), . . . , (bk, Dk)) ∈ δ′(p, a1, . . . , ak)}

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει άμεσα ότι

• IM(x)
M∗→ (yes, (w1, t1), . . . , (wk, tk)) αν και μόνο αν IM ′(x)

M ′∗→ (no, (w1, t1), . . . , (wk, tk))

• IM(x)
M∗→ (no, (w1, t1), . . . , (wk, tk)) αν και μόνο αν IM ′(x)

M ′∗→ (yes, (w1, t1), . . . , (wk, tk))

Συνεπώς για κάθε x ∈ Σ∗:
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• Αν x ∈ L, τότε x 6∈ L και άρα η M ′
απορρίπτει τη x. Από τον ορισμό 32,

με βάση την σχέση των
M∗→ και

M ′∗→ που περιγράφεται παραπάνω, προκύπτει

η πρόταση (α).

• Αν x /∈ L, τότε x ∈ L και άρα η M ′
αποδέχεται τη x. Από τον ορισμό 31,

με βάση την σχέση των
M∗→ και

M ′∗→ που περιγράφεται παραπάνω, προκύπτει

η πρόταση (β).

Για την ολοκλήρωση της απόδειξης παρατηρούμε ότι TM(n) = TM ′(n) =
O(nj).
Αντίστροφα, έστω οτι υπάρχει μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M με k
ταινίες τέτοια ώστε tM(n) = O(nj) για κάποιο θετικό ακέραιο αριθμό j, η οποία

επιπλέον ικανοποιεί τις συνθήκες (α) και (β). Μπορούμε να κατασκευάσουμε

μία μηχανήM ′
, η οποία λειτουργεί όπως ηM , με τη διαφορά ότι αντιστρέφει τις

μεταβάσεις προς τις τελικές καταστάσεις. Είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι η M ′

αποφασίζει τη γλώσσα L σε χρόνο O(nj). Συνεπώς L ∈ NP που συνεπάγεται

L = L ∈ coNP.

Συνεπώς αν μία γλώσσα L ανήκει στην coNP τότε υπάρχει μία μη ντετερμινι-

στική μηχανή Turing, της οποίας όλα τα υπολογιστικά μονοπάτια τερματίζουν

στην κατάσταση yes αν η είσοδος x ανήκει στην L και τουλάχιστον ένα υπο-

λογιστικό μονοπάτι τερματίζει στην κατάσταση no αν η είσοδος x δεν ανήκει

στην L.

Θα εφαρμόσουμε το προηγούμενο θεώρημα δείξουμε ότι το παρακάτω πρόβλημα

ανήκει στην κλάση coNP.

Ορισμός 71 Στο πρόβλημα απόφασης PRIMES δίνεται ένας θετικός ακέ-
ραιος αριθμός n και ζητείται να αποφασιστεί αν ο n είναι πρώτος αριθμός.

Θεώρημα 45 Το πρόβλημα PRIMES ανήκει στην κλάση coNP.

Απόδειξη: Η αναπαράσταση ενός αριθμού - στιγμιοτύπου του PRIMES γίνε-

ται στο δυαδικό αριθμητικό σύστημα και ξεκινάει πάντα με το ψηφίο 1 (καθώς

μέ βάση τον ορισμό του προβλήματος ο αριθμός είναι θετικός). Θα σχεδιάσου-

με μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M με πέντε ταινίες για το πρόβλημα

PRIMES, με τις ιδιότητες που περιγράφονται στο Θεώρημα 44.
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Η μηχανή M λειτουργεί με τον παρακάτω τρόπο: Με είσοδο μία συμβολοσειρά

μήκους `, αρχικά εξετάζει αν η είσοδος αναπαριστά έναν αριθμό n ≥ 2. Αν

αυτό δεν ισχύει, τότε την απορρίπτει άμεσα. Αν η είσοδος αναπαριστά έναν

αριθμό n ≥ 2, τότε η μηχανή γράφει μη ντετερμινιστικά στη δεύτερη και στην

τρίτη ταινία δύο θετικούς αριθμούς s και q, η αναπαράσταση των οποίων έχει

μήκος τουλάχιστον 2 και το πολύ `.

Στη συνέχεια υπολογίζει ντετερμινιστικά το γινόμενο p = s·q, χρησιμοποιώντας
για τον υπολογισμό την τέταρτη και την πέμπτη ταινία της. Τέλος συγκρίνει

τους αριθμούς p και n και αν διαφέρουν μεταβαίνει στην κατάσταση yes, αλλιώς
μεταβαίνει στην κατάσταση no.

Αν ο αριθμός n είναι πρώτος, τότε σε κάθε υπολογιστικό μονοπάτι οι αριθμοί s
και q έχουν γινόμενο διαφορετικό του n, καθώς αποτελούνται από τουλάχιστον

δύο δυαδικά ψηφία και άρα είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 2. Συνεπώς όλα τα

υπολογιστικά μονοπάτια τερματίζουν στην κατάσταση yes.

Αν ο αριθμός n δεν είναι πρώτος, τότε υπάρχουν ακέραιοι αριθμοί d ≥ 2 και

k ≥ 2 τέτοιοι ώστε n = d · k. Επειδή οι αριθμοί d και k είναι μικρότεροι

του n, το μήκος της αναπαράστασής τους είναι το πολύ `. Συνεπώς σε κάποιο

υπολογιστικό μονοπάτι, θα ισχύει s = d και q = k και άρα το συγκεκριμένο

υπολογιστικό μονοπάτι θα τερματίσει στην κατάσταση no.

Ο χρόνος εκτέλεσης της μηχανής M είναι TM(`) = O(`2), καθώς ο ελέγχος

της εισόδου, η μη ντετερμινιστική εγγραφή των αριθμών στις δύο ταινίες και

η σύγκριση του γινομένου με την είσοδο μπορούν να γίνουν σε χρόνο O(`),
ενώ ο πολλαπλασιασμός δύο αριθμών μήκους το πολύ ` στο δυαδικό σύστημα

μπορεί να γίνει σε χρόνο O(`2).

΄Εχει αποδειχτεί ότι το πρόβλημα PRIMES ανήκει στην κλάση P. Ωστόσο η

απόδειξη αυτού του αποτελέσματος είναι σύνθετη και απαιτεί αρκετές γνώσεις

από τη θεωρία αριθμών. Παραθέτουμε το σχετικό θεώρημα χωρίς απόδειξη.

Θεώρημα 46 Το πρόβλημα PRIMES ανήκει στην κλάση P.

Σημειώνεται ότι ο προφανής αλγόριθμος, ο οποίος για να αποφασίσει αν ο α-

ριθμός n είναι πρώτος εξετάζει αν ο n διαιρείται από κάποιον αριθμό μεταξύ του

2 και του b√nc, δεν είναι πολυωνυμικός αλλά ψευδοπολυωνυμικός, καθώς ο

χρόνος εκτέλεσή του δεν φράσσεται από κάποιο πολυώνυμο ως προς το μήκος
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αναπαράστασης του n (το οποίο είναι blog nc+ 1).

Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένες βασικές ιδιότητες της κλάσης coNP.

Κάποιες είναι αντίστοιχες με τις ιδιότητες της κλάσης NP και κάποιες αναδει-

κνύουν τη σχέση μεταξύ των δύο κλάσεων.

Θεώρημα 47 P ⊆ coNP

Απόδειξη: Αν L ∈ P, τότε L ∈ P, καθώς η P είναι κλειστή ως προς

συμπλήρωμα (Πόρισμα 2). Συνεπώς L ∈ NP (Πόρισμα 5). Με βάση τον

ορισμό της coNP, προκύπτει ότι L = L ∈ coNP.

Το ερώτημα αν η coNP είναι ίση με την P (δηλαδή το αν ισχύει η αντίστροφη

σχέση εγκλεισμού) είναι ισοδύναμο με το ερώτημα αν η NP είναι ίση με την

P, που όπως έχουμε δει αποτελεί το σημαντικότερο ανοικτό πρόβλημα της

θεωρητικής πληροφορικής.

Θεώρημα 48 Η κλάση πολυπλοκότητας coNP είναι κλειστή ως προς ένωση
και τομή.

Απόδειξη: Δίνουμε την απόδειξη για την ένωση. Η απόδειξη για την τομή

είναι παρόμοια. ΄Εστω δύο γλώσσες L1, L2 ∈ coNP. Ισχύει L1, L2 ∈ NP.

Επειδή η NP είναι κλειστή ως προς τομή (Πόρισμα 6), ισχύει L1 ∩ L2 ∈ NP.

Συνεπώς L1 ∩ L2 ∈ coNP. ΄Ομως, L1 ∩ L2 = L1 ∪ L2 = L1 ∪ L2 και άρα

L1 ∪ L2 ∈ coNP.

Το ερώτημα αν η κλάση coNP είναι κλειστή ως προς συμπλήρωμα, είναι ισο-

δύναμο με το ερώτημα αν η κλάση NP είναι κλειστή ως προς συμπλήρωμα και

με το ερώτημα αν NP = coNP, τα οποία όπως έχουμε αναφέρει είναι επίσης

ανοικτά.

Θεώρημα 49 ΄Εστω μία γλώσσα L ⊆ Σ∗. Η L είναι NP-πλήρης ως προς
≤p αν και μόνο αν η L είναι coNP-πλήρης ως προς ≤p.

Απόδειξη: ΄Εστω ότι η L είναι NP-πλήρης. Τότε L ∈ NP, που συνεπάγεται

L ∈ coNP. Απομένει να δείξουμε ότι η L είναι coNP-δύσκολη, δηλαδή ότι

για κάθε L′ ∈ coNP ισχύει L′ ≤p L.

΄Εστω μία γλώσσα L′ ∈ coNP. Ισχύει L′ ∈ NP και επειδή η L είναι NP-

πλήρης, ισχύει L′ ≤p L. ΄Εστω r μία πολυωνυμική αναγωγή από την L′ στην
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L. Για κάθε x ∈ Σ∗ ισχύει x ∈ L′ αν και μόνο αν r(x) ∈ L, το οποίο είναι

ισοδύναμο με x 6∈ L′ αν και μόνο αν r(x) 6∈ L. Συνεπώς x ∈ L′ αν και μόνο αν

r(x) ∈ L, που συνεπάγεται ότι η r είναι μία πολυωνυμική αναγωγή από την L′

στην L.

Δείξαμε ότι για κάθε L′ ∈ coNP ισχύει L′ ≤p L και επειδή L ∈ coNP, συ-

μπεραίνουμε ότι η L είναι coNP-πλήρης. Η απόδειξη για την άλλη κατεύθυνση

γίνεται με παρόμοιο τρόπο.

Θεώρημα 50 Αν υπάρχει coNP-πλήρης γλώσσα L τέτοια ώστε L ∈ P, τότε
coNP = P = NP.

Απόδειξη: ΄Εστω ότι υπάρχει μία coNP-πλήρης γλώσσα L η οποία ανήκει

στην κλάση P. Για κάθε γλώσσα L′ ∈ coNP, ισχύει L′ ≤p L και επειδή

η P είναι κλειστή ως προς ≤p (Θεώρημα 22), ισχύει επίσης L′ ∈ P. ΄Αρα

coNP ⊆ P. Γνωρίζουμε επίσης ότι P ⊆ coNP (Θεώρημα 47). Συνεπώς

ισχύει coNP = P.

Για κάθε γλώσσα L′′ ∈ NP, ισχύει L′′ ∈ coNP. ΄Ομως έχουμε δείξει ότι

coNP = P, συνεπώς L′′ ∈ P. Επειδή η P είναι κλειστή ως προς συμπλήρωμα

(Πόρισμα 2), ισχύει επίσης L′′ ∈ P. ΄Αρα NP ⊆ P. Γνωρίζουμε επίσης ότι

P ⊆ NP (Θεώρημα 5). Συνεπώς ισχύει NP = P.

Παραθέτουμε δύο ακόμη θεωρήματα, η απόδειξη των οποίων είναι απλή και

παραλείπεται.

Θεώρημα 51 Η κλάση coNP είναι κλειστή ως προς ≤p.

Θεώρημα 52 Ισχύουν τα παρακάτω:

(α) Αν υπάρχει coNP-πλήρης γλώσσα L τέτοια ώστε L ∈ NP, τότε NP =
coNP.

(β) Αν υπάρχει NP-πλήρης γλώσσα L τέτοια ώστε L ∈ coNP, τότε NP =
coNP.

Από το θεώρημα 49 προκύπτει άμεσα ότι τα συμπληρώματα των προβλημά-

των που έχουμε αποδείξει ότι είναι NP-πλήρη, όπως για παράδειγμα το 3-
COLORING-COMPLEMENT και το VERTEX-COVER-COMPLEMENT
είναι coNP-πλήρη προβλήματα. Θα αποδείξουμε για ένα ακόμη πρόβλημα ότι

είναι coNP-πλήρες, αφού δώσουμε πρώτα τους απαραίτητους ορισμούς.
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Ορισμός 72 Μία λογική πρόταση φ λέμε ότι βρίσκεται σε διαζευκτική κα-

νονική μορφή αν φ =
∨m
i=1(
∧ki
j=1 `i,j), όπου m, k1, . . . , km ≥ 1 και `i,j είναι

στοιχειώδεις προτάσεις.

Ορισμός 73 Στο πρόβλημα απόφασης VALIDITY δίνεται μία λογική πρό-

ταση φ σε διαζευκτική κανονική μορφή και ζητείται να αποφασιστεί αν η φ
είναι έγκυρη, δηλαδή αν ικανοποιείται από κάθε ανάθεση αληθοτιμών V στις
μεταβλητές της.

Θεώρημα 53 Το πρόβλημα VALIDITY είναι coNP-πλήρες.

Απόδειξη: Σύμφωνα με το Θεώρημα 49 αρκεί να δείξουμε ότι το συμπλη-

ρωματικό πρόβλημα VALIDITY-COMPLEMENT του VALIDITY είναι NP-

πλήρες. Στο πρόβλημα VALIDITY-COMPLEMENT δίνεται μία λογική πρό-

ταση φ σε διαζευκτική κανονική μορφή και ζητείται να αποφασιστεί αν η φ δεν

είναι έγκυρη, δηλαδή αν υπάρχει μία ανάθεση αληθοτιμών V στις μεταβλητές

της φ η οποία δεν ικανοποιεί τη φ.

Θα αποδείξουμε ότι SAT ≤p VALIDITY-COMPLEMENT. ΄Εστω ένα στιγ-

μιότυπο του SAT, δηλαδή μία λογική πρόταση ψ =
∧m
i=1(
∨ki
j=1 `i,j) Θα κατα-

σκευάσουμε μία λογική πρόταση r(ψ) = φ σε διαζευκτική κανονική μορφή,

τέτοια ώστε να υπάρχει μία ανάθεση αληθοτιμών που δεν ικανοποιεί τη φ αν

και μόνο αν η ψ είναι ικανοποιήσιμη.

Θέτουμε φ =
∨m
i=1(
∧ki
j=1 ¬`i,j), (όπου το ¬`i,j στην περίπτωση όπου `i,j = ¬x

συμβολίζει καταχρηστικά την πρόταση x). Η κατασκευή της r(ψ) μπορεί να

γίνει από μία μηχανή Turing, σε χρόνο πολυωνυμικό ως προς το μήκος της

αναπαράστασης της ψ. Παρατηρούμε ότι με βάση τους κανόνες του De Morgan:

φ =
m∨
i=1

(

ki∧
j=1

¬`i,j) ≡
m∨
i=1

(¬
ki∨
j=1

`i,j) ≡ ¬
m∧
i=1

(

ki∨
j=1

`i,j) = ¬ψ

Η πρόταση ψ είναι ικανοποιήσιμη αν και μόνο αν υπάρχει μία ανάθεση αλη-

θοτιμών που δεν ικανοποιεί τη ¬ψ. Λόγω της ισοδυναμίας των φ και ¬ψ το

τελευταίο ισχύει αν και μόνο υπάρχει μία ανάθεση αληθοτιμών που δεν ικανο-

ποιεί τη φ.

Δείξαμε ότι SAT ≤pVALIDITY-COMPLEMENT και είναι εύκολο να απο-

δειχτεί ότι VALIDITY-COMPLEMENT ∈ NP. Επίσης από το Θεώρημα του
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Cook γνωρίζουμε ότι το SAT είναι NP-πλήρες. Από το Θεώρημα 23 προκύπτει

ότι το VALIDITY-COMPLEMENT είναι NP-πλήρες και από το Θεώρημα 49

ότι το VALIDITY είναι coNP-πλήρες.

Στη συνέχεια θα ρίξουμε μία ματιά στην την κλάση NP ∩ coNP. Προφανώς

NP∩ coNP ⊆ NP και NP∩ coNP ⊆ coNP. Επίσης από το Πόρισμα 5 και

το Θεώρημα 47 προκύπτει ότι P ⊆ NP ∩ coNP.

Συνεπώς όλα τα προβλήματα που ανήκουν στην κλάση P αποτελούν μέλη της

NP∩coNP. Από την άλλη τα NP-πλήρη προβλήματα είναι τα λιγότερο πιθανά

να ανήκουν στην κλάση NP∩coNP, καθώς αν ένα NP-πλήρες (ή ένα coNP-

πλήρες) πρόβλημα ανήκει στην κλάση αυτή, τότε θα ισχύει NP = coNP =
NP ∩ coNP, λόγω του Θεωρήματος 52. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε

δύο προβλήματα, τα οποία ανήκουν στην κλάση NP ∩ coNP και για τα οποία

δεν είναι γνωστό αν ανήκουν στην κλάση P, ούτε έχει αποδειχτεί ότι είναι

NP-πλήρη. Κατά μία έννοια αυτά τα προβλήματα είναι ενδιάμεσης δυσκολίας.

Ορισμός 74 Στο πρόβλημα απόφασης FACTORING δίνονται δύο ακέραιοι
αριθμοί n και m, όπου 2 ≤ m < n και ζητείται να αποφασιστεί αν υπάρχει
διαιρέτης d του n, τέτοιος ώστε 2 ≤ d ≤ m.

΄Ενα στιγμιότυπο του FACTORING αναπαρίσταται από μία συμβολοσειρά της

μορφής bn; bm, όπου bn και bm είναι οι δυαδικές αναπαραστάσεις των αριθμών

n και m, οι οποίες ξεκινούν με το ψηφίο 1.

Θεώρημα 54 Το πρόβλημα FACTORING ανήκει στην κλάση NP∩coNP.

Απόδειξη: Δείχνουμε πρώτα ότι FACTORING ∈ NP. Θα κατασκευά-

σουμε μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M1 με πέντε ταινίες, η οποία θα

επιλύει το πρόβλημα FACTORING και θα έχει πολυωνυμικό χρόνο εκτέλεσης.

Η M1 αρχικά ελέγχει συντακτικά την είσοδο και την απορρίπτει άμεσα αν δεν

είναι έγκυρο στιγμιότυπο.

Εφόσον η είσοδος αναπαριστά κάποιο στιγμιότυπο (n,m) του FACTORING,
η M1 γράφει μη ντετερμινιστικά στη δεύτερη και στην τρίτη ταινία της δύο θε-

τικούς αριθμούς s και q. Το μήκος της αναπαράστασης του s είναι μεταξύ του

2 και του μήκους της αναπαράστασης του m. Το μήκος της αναπαράστασης

του q είναι μεταξύ του 2 και του μήκους της αναπαράστασης του n.
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Στη συνέχεια συγκρίνει τον s με τον m και μεταβαίνει στην κατάσταση no αν

s > m. Αν s ≤ m τότε υπολογίζει το γινόμενο p = s · q, χρησιμοποιώντας

για τον υπολογισμό την τέταρτη και την πέμπτη ταινία της. Τέλος συγκρίνει

τους αριθμούς p και n και αν είναι ίσοι μεταβαίνει στην κατάσταση yes, αλλιώς
μεταβαίνει στην κατάσταση no.

Αν ο αριθμός n έχει κάποιον διαιρέτη d τέτοιον ώστε 2 ≤ d ≤ m, τότε σε

κάποιο υπολογιστικό μονοπάτι θα ισχύει s = d και q = n/d και το συγκεκρι-

μένο υπολογιστικό μονοπάτι θα τερματίσει στην κατάσταση yes. Αντίθετα, αν

ο αριθμός n δεν έχει κάποιον διαιρέτη d τέτοιον ώστε 2 ≤ d ≤ m, τότε σε

κάθε υπολογιστικό μονοπάτι θα ισχύει είτε s > m, είτε s · q 6= n. ΄Αρα όλα τα

υπολογιστικά μονοπάτια τερματίζουν στην κατάσταση no. Επίσης είναι εύκολο

να αποδειχτεί ότι TM1(`) = O(`2). Συνεπώς FACTORING ∈ NP.

Δείχνουμε στη συνέχεια ότι FACTORING ∈ coNP. Θα κατασκευάσουμε μία

μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M2 με πέντε ταινίες για το FACTORING,
με τις ιδιότητες που περιγράφονται στο Θεώρημα 44. Η M2 αρχικά ελέγχει συ-

ντακτικά την είσοδο και την απορρίπτει άμεσα αν δεν είναι έγκυρο στιγμιότυπο.

Εφόσον η είσοδος αναπαριστά κάποιο στιγμιότυπο (n,m) του FACTORING,
η M2 γράφει μη ντετερμινιστικά στη δεύτερη ταινία της λ θετικούς αριθμούς

q1, . . . , qλ, όπου το λ δεν υπερβαίνει το μήκος της αναπαράστασης του n. Το

μήκος της αναπαράστασης κάθε αριθμού qi είναι μεταξύ του 2 και του μήκους

της αναπαράστασης του n.

Στη συνέχεια ελέγχει για καθέναν από τους αριθμούς q1, . . . , qλ αν είναι μεγα-

λύτερος του m και αν είναι πρώτος αριθμός. Αν κάποιος αριθμός qi δεν είναι με-

γαλύτερος του m ή δεν είναι πρώτος αριθμός, τότε τερματίζει στην κατάσταση

yes. Αν όλοι οι αριθμοί qi είναι πρώτοι και μεγαλύτεροι του m, τότε υπολογίζει

το γινόμενο p = q1 · q1 · . . . · · · qλ, και το συγκρίνει με τον αριθμό n. Αν n = p
τότε μεταβαίνει στην κατάσταση no, αλλιώς μεταβαίνει στην κατάσταση yes.

Αν δεν υπάρχει διαιρέτης d του n τέτοιος ώστε 2 ≤ d ≤ m, τότε ο n μπορεί

να γραφτεί ως n = p1 · p2 · . . . · · · pµ, όπου οι αριθμοί p1, p2, . . . , pµ είναι πρώτοι

αριθμοί μεγαλύτεροι του m, όχι απαραίτητα διαφορετικοί μεταξύ τους. Επει-

δή για κάθε i, ο pi είναι πρώτος αριθμός, ισχύει pi ≥ 2. Συνεπώς θα πρέπει

µ ≤ blog nc+ 1 (που είναι το μήκος αναπράστασης του n), καθώς σε αντίθετη
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περίπτωση το γινόμενο των αριθμών θα ήταν μεγαλύτερο του 2blognc+1 ≥ n.
Συνεπώς σε κάποιο υπολογιστικό μονοπάτι της μηχανής θα ισχύει λ = µ και

qi = pi για κάθε i, 1 ≤ i ≤ λ και άρα αυτό το υπολογιστικό μονοπάτι θα

τερματίσει στην κατάσταση no.

Αν υπάρχει διαρέτης του n τέτοιος ώστε 2 ≤ d ≤ m, τότε αν ο n γραφτεί ως

n = p1 ·p2 · . . . · · · pµ, όπου pi είναι πρώτοι αριθμοί, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο

j τέτοιο ώστε pj ≤ m. ΄Αρα αν οι αριθμοί qi είναι όλοι πρώτοι αριθμοί μεγαλύ-
τεροι του m, τότε το γινόμενό τους δεν μπορεί να είναι n. Συνεπώς σε αυτή την

περίπτωση όλα τα υπολογιστικά μονοπάτια τερματίζουν στην κατάσταση yes.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος για το αν ένας αριθμός είναι πρώτος μπορεί

να γίνει σε πολυωνυμικό χρόνο ως προς το μήκος της αναπαράστασής του

(καθώς από το Θεώρημα 46 PRIMES ∈ P), μπορεί εύκολα αποδειχτεί ότι

TM2(`) = O(`j), για κάποιον θετικό ακέραιο j. Συνεπώς από το Θεώρημα 44

πρόκύπτει ότι FACTORING ∈ coNP.

Θα δούμε στη συνέχεια ένα ακόμη πρόβλημα που ανήκει στην κλάση NP ∩
coNP και δεν είναι γνωστό αν ανήκει στην P το οποίο σχετίζεται με το παρα-

κάτω παιχνίδι: ΄Ενα παιχνίδι parity game παίζεται από δύο παίκτες P1 και P2

σε ένα κατευθυνόμενο γράφημα G = (V,E), στο οποίο υπάρχει τουλάχιστον

μία εξερχόμενη ακμή από κάθε κορυφή.

Οι κορυφές του G διαμερίζονται σε δύο σύνολα V1 και V2, έτσι ώστε οι κορυφές

του Vi να ανήκουν στον παίκτη Pi. Επίσης υπάρχει μία συνάρτηση s : V → Z
που αναθέτει ακέραιες τιμές στις κορυφές του γραφήματος. Το παιχνίδι ξε-

κινάει στην κορυφή v0 του γραφήματος. Συμβολίζουμε το παραπάνω παιχνίδι

Γ = (G, (V1, V2), s, v0).

Κάθε παρτίδα του παιχνιδιού Γ = (G, (V1, V2), s, v0) αποτελείται από ένα άπειρο

πλήθος κινήσεων. Στην k-οστή κίνηση επιλέγεται μία κορυφή vk από έναν από

τους δύο παίκτες και σχηματίζεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο μία άπειρη ακολουθία

κορυφών v0, v1, v2, . . . (η οποία αρχίζει από την αρχική κορυφή v0 του Γ). Για

κάθε k ≥ 1, αν vk−1 ∈ Vi, i ∈ {1, 2}, τότε ο παίκτης Pi επιλέγει στην k-οστή
κίνηση του παιχνιδιού μία κορυφή vk ∈ V τέτοια ώστε (vk−1, vk) ∈ E.

Αν στην άπειρη ακολουθία αριθμών s(v0), s(v1), s(v2), . . . ο μεγαλύτερος αριθ-

μός ανάμεσα σε αυτούς που εμφανίζονται άπειρες φορές είναι περιττός τότε ο
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παίκτης P1 κερδίζει την παρτίδα, ενώ αν είναι άρτιος τότε ο παίκτης P2 κερδίζει

την παρτίδα.

Λέμε ότι ένας παίκτης έχει στρατηγική νίκης σε ένα παιχνίδι Γ αν υπάρχει πάντα

τρόπος να επιλέξει τις κινήσεις του ώστε να κερδίσει μία παρτίδα, ανεξάρτητα

από τις κινήσεις του αντιπάλου του. Αποδεικνύεται ότι για οποιαδήποτε επιλογή

των G, (V1, V2), s και v0 ένας από τους δύο παίκτες έχει στρατηγική νίκης στο

παιχνίδι Γ = (G, (V1, V2), s, v0).

Ορισμός 75 Στο πρόβλημα απόφασης PARITY GAME δίνεται ένα parity
game Γ = (G, (V1, V2), s, v0) και ζητείται να αποφασιστεί αν ο παίκτης P1 έχει

στρατηγική νίκης.

Το παρακάτω θεώρημα δίνεται χωρίς απόδειξη.

Θεώρημα 55 Το πρόβλημα PARITY GAME ανήκει στην κλάση NP ∩
coNP.

4.2 Πολυπλοκότητα Χώρου

Εκτός από τον χρόνο, ένας άλλος σημαντικός υπολογιστικός πόρος είναι ο χώ-

ρος που απαιτείται την επίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος. Ο χώρος

που καταλαμβάνει η είσοδος που δίνεται σε μία μηχανή Turing δεν προσμετρά-

ται στον χώρο που απαιτεί η μηχανή για το υπολογισμό, εκτός εάν η μηχανή

τροποποιεί το περιεχόμενο της ταινίας εισόδου. Αντίστοιχα, ο χώρος που α-

παιτείται για να γραφτεί η έξοδος δεν προσμετράται στον χώρο που απαιτεί η

μηχανή, υπό την προϋπόθεση ότι η μηχανή δεν διαβάζει τα σύμβολα που έχει

γράψει σε προηγούμενα βήματα στην ταινία εξόδου.

Συνεπώς ο χώρος που απαιτεί μία μηχανή Turing καθορίζεται από τις ταινίες

που χρησιμοποιεί η μηχανή ως βοηθητικές για να εκτελέσει τον υπολογισμό

της. Για να ορίσουμε με αυστηρό τρόπο τον χώρο που απαιτεί μία μηχανή για

μία είσοδο, χρειάζεται να διακρίνουμε δύο κατηγορίες μηχανών Turing.

Ορισμός 76 Μηχανή Turing με είσοδο μόνο για ανάγνωση ονομάζεται μί-
α μηχανή Turing M = (K,Σ, δ, S) με k ταινίες (k ≥ 1), τέτοια ώστε αν
δ(p, a1, a2, . . . , ak) = (q, (b1, D1), (b2, D2), . . . , (bk, Dk)) να ισχύουν τα παρακά-
τω:
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• a1 = b1

• αν a1 = # τότε D1 6=→

Ο πρώτος περιορισμός στον παραπάνω ορισμό εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο

της ταινίας εισόδου δεν αλλάζει ποτέ. Ο δεύτερος περιορισμός εξασφαλίζει ότι η

θέση του δρομέα της πρώτης ταινίας είναι κάποιος αριθμός μεταξύ του 0 και του

n + 1, όπου n είναι το μήκος της εισόδου. Συνεπώς σε κάθε διαμόρφωση που

εμφανίζεται σε έναν υπολογισμό της μηχανής για μία δεδομένη είσοδο, το τμήμα

της που σχετίζεται με την πρώτη ταινία μπορεί να περιγραφεί με blog(n+ 1)c+
1 = O(log n) δυαδικά ψηφία. Αυτό είναι σημαντικό στις απόδειξεις κάποιων

θεωρημάτων.

Ορισμός 77 Μηχανή Turing με έξοδο μόνο για εγγραφή ονομάζεται μί-
α μηχανή Turing M = (K,Σ, δ, S) με k τανίες (k ≥ 2), τέτοια ώστε αν
δ(p, a1, a2, . . . , ak) = (q, (b1, D1), (b2, D2), . . . , (bk, Dk))
να ισχύουν τα παρακάτω:

• Dk 6=←

• αν bk 6= # τότε Dk =→

Ο πρώτος περιορισμός εξασφαλίζει ότι ο δρομέας της ταινίας εξόδου δεν κινεί-

ται ποτέ προς τα αριστερά ώστε να διαβάσει σύμβολα που έχουν γραφτεί σε

προηγούμενα βήματα και ο δεύτερος περιορισμός ότι κάθε φορά που γράφεται

ένα σύμβολο από το αλφάβητο της μηχανής στην έξοδο ο δρομέας της ταινίας

εξόδου κινείται προς τα δεξιά.

Στη συνέχεια ορίζουμε τον χώρο που απαιτεί ο υπολογισμός μίας μηχανής για

μία δεδομένη είσοδο. Δίνουμε τον ορισμό απ΄ ευθείας για την περίπτωση της μη

ντετερμινιστικής μηχανής Turing, ο οποίος καλύπτει και την ειδική περίπτωση

της ντετερμινιστικής μηχανής. Επίσης δίνουμε τον ορισμό μόνο για την περί-

πτωση που η είσοδος αποτελείται από μία μόνο συμβολοσειρά, ο οποίος μπορεί

εύκολα να γενικευτεί για την περίπτωση όπου η είσοδος αποτελείται από m
συμβολοσειρές.

Ορισμός 78 ΄Εστω M = (K,Σ, δ, S) μη ντετερμινιστική μηχανή Turing
με k ταινίες και x ∈ Σ∗ τέτοιο ώστε όλα τα υπολογιστικά μονοπάτια της M
με είσοδο x να τερματίζουν. Συμβολίζουμε με sM(x) τον χώρο που απαιτεί ο

υπολογισμός της M για την είσοδο x, ο οποίος ισούται με
∑`

i=κ si όπου
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• κ = 2 αν η M είναι μηχανή Turing με είσοδο μόνο για ανάγνωση και
κ = 1 αλλιώς.

• ` = k − 1 αν η M είναι μηχανή Turing με έξοδο μόνο για εγγραφή και
` = k αλλιώς.

• για κάθε i, κ ≤ i ≤ ` το si ικανοποιεί τα παρακάτω:

– υπάρχει διαμόρφωση C = (q, (w1, n1), (w2, n2), . . . , (wk, nk)) τέτοια

ώστε IM(x)
M∗→ C και |wi| = si

– για κάθε διαμόρφωση C ′ = (q′, (u1,m1), (u2,m2), . . . , (uk,mk)), αν

IM(x)
M∗→ C ′ τότε |ui| ≤ si.

΄Οπως και στην περίπτωση του χρόνου εκτέλεσης, για να εκφράσουμε τον χώρο

που απαιτείται για τη επίλυση ενός προβλήματος ως συνάρτηση του μεγέθους

n του στιγμιοτύπου, εξετάζουμε τον χώρο που απαιτείται για κάθε στιγμιότυπο

μέγεθος n και κρατάμε τον χειρότερο.

Ορισμός 79 ΄Εστω M = (K,Σ, δ, S) μηχανή Turing με k ταινίες. Συμβο-
λίζουμε με SM(n) τον χώρο που απαιτεί ο υπολογισιμός της μηχανής M για

εισόδο μεγέθους n, ο οποίος ορίζεται με τον παρακάτω τρόπο:

SM(n) = max{sM(x) | x ∈ Σ∗, |x| = n}
Λέμε ότι η M λειτουργεί σε χώρο f(n), αν για κάθε n ∈ N ισχύει SM(n) ≤
f(n).

Παράδειγμα 60 Η μηχανή M με μία ταινία του Παραδείγματος 33, η οποία

αποφασίζει τη γλώσσα των παλινδρομικών συμβολοσειρών από το αλφάβητο

{0, 1} δεν είναι μηχανή με είσοδο μόνο για ανάγνωση (καθώς αντικαθιστά τα

σύμβολα στην ταινία εισόδου με #) ούτε μηχανή με έξοδο μόνο για εγγραφή

(καθώς έχει μία μόνο ταινία).

Για κάθε συμβολοσειρά x η μηχανή ξεκινάει αναζητώντας το κενό σύμβολο στο

τέλος της εισόδου και ισχύει IM(x)
M∗→ (qi, x#, |x|+ 1) (για κάποιο i ∈ {0, 1}).

Η μηχανή σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της με είσοδο x δεν μετακινεί το

δρομέα της μετά από τη θέση |x|+1 της ταινίας, συνεπώς για κάθε διαμόρφωση

C ′ = (z, u,m), αν IM(x)
M∗→ C ′, τότε η |u| ≤ |x|+ 1.

Συνεπώς για κάθε x ∈ {0, 1}∗ ισχύει sM(x) = |x| + 1 και για καθε n ∈ N
ισχύει SM(n) = n+ 1.
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Παράδειγμα 61 Η μηχανή M με δύο ταινίες του Παραδείγματος 37, η οποία

αποφασίζει τη γλώσσα των παλινδρομικών συμβολοσειρών από το αλφάβητο

{0, 1} είναι μηχανή με είσοδο μόνο για ανάγνωση (καθώς δεν τροποποιεί το

περιεχόμενο στη ταινία εισόδου), αλλά δεν είναι μηχανή με έξοδο μόνο για

εγγραφή (καθώς ο δρομέας της δεύτερης ταινίας μπορεί να μετακινηθεί προς τα

αριστερά).

Για κάθε συμβολοσειρά x η μηχανή ξεκινάει αντιγράφοντας την είσοδο στη

δεύτερη ταινία και ισχύει IM(x)
M∗→ (s, (x#, |x| + 1), (x#, |x| + 1)). Η μηχανή

σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της με είσοδο x δεν μετακινεί το δρομέ-

α καμίας ταινίας μετά από τη θέση |x| + 1, συνεπώς για κάθε διαμόρφωση

C ′ = (z, (u1,m1), (u2,m2)), αν IM(x)
M∗→ C ′, τότε η |u2| ≤ |x|+ 1.

Συνεπώς για κάθε x ∈ {0, 1}∗ ισχύει sM(x) = |x| + 1 και για καθε n ∈ N
ισχύει SM(n) = n+ 1.

Παράδειγμα 62 Θα περιγράψουμε μία μηχανή Turing M με 3 ταινίες η οποία

θα αποφασίζει τη γλώσσα των παλινδρομικών συμβολοσειρών από το αλφάβητο

{0, 1}, τέτοια ώστε SM(n) = O(log n). Η M είναι μηχανή με είσοδο μόνο για

ανάγνωση, συνεπώς η πρώτη ταινία περιέχει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης

της M την είσοδο. Στις άλλες δύο ταινίες κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της

M θα υπάρχουν δύο αριθμοί σε δυαδική αναπαράσταση, οι οποίοι γράφονται

αντεστραμένοι, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η αύξησή τους κατά ένα. Ο

αριθμός 0 αναπαρίσταται από την κενή συμβολοσειρά ε. Συνεπώς αρχικά η

δεύτερη και η τρίτη ταινία περιέχουν τον αριθμό 0.

Η λειτουργία της M χωρίζεται σε στάδια. Σκοπός του i-οστού σταδίου είναι η

σύγκριση του i-οστού συμβόλου από την αρχή της εισόδου με το i-οστό σύμ-

βολο από το τέλος της.

Στην αρχή του i-οστού σταδίου η M

• φέρνει το δρομέα της πρώτης ταινίας στο αρχικό σύμβολο >,

• αυξάνει το περιεχόμενο της δεύτερης ταινίας κατά ένα, έτσι ώστε αυτή

να περιέχει τη αναπαράσταση του αριθμού i και
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• σβήνει το περιεχόμενο της τρίτη ταινίας αντικαθιστώντας τα σύμβολα που

υπάρχουν σε αυτή με #, έτσι ώστε αυτή να περιέχει τη αναπαράσταση

του αριθμού 0.

Στη συνέχεια η M επαναληπτικά

• αυξάνει το περιεχόμενο της τρίτης ταινίας κατά ένα,

• μετακινεί το δρομέα της πρώτης ταινίας κατά μία θέση προς τα δεξιά,

• συγκρίνει το περιεχόμενο της δεύτερης και της τρίτης ταινίας.

Η επανάληψη σταματάει ότι τα περιεχόμενα των δύο ταινιών είναι ίσα.

Κατ΄ αυτό τον τρόπο, μετά από κάθε επανάληψη, ο αριθμός που είναι γραμμένος

στην τρίτη ταινία προσδιορίζει τη θέση από την αρχή της εισόδου του συμβό-

λου που διαβάζει ο δρομέας της πρώτης ταινίας. Συνεπώς όταν τα περιεχόμενα

των δύο ταινιών γίνουν ίσα, ο δρομέας της πρώτης ταινίας διαβάζει το i-στό
σύμβολο από την αρχή της εισόδου. Τα σύμβολο αυτό απομνημονεύεται στην

κατάσταση της μηχανής. Στη συνέχεια με παρόμοιο τρόπο η μηχανή εντοπίζει

το i-οστό σύμβολο από το τέλος της εισόδου.

Αν τα σύμβολα είναι διαφορετικά η M μεταβαίνει στην κατάσταση no. Αλλιώς

συνεχίζει με το επόμενο στάδιο. Αν σε κάποιο στάδιο η μηχανή προσπαθώντας

να εντοπίσει i-οστό σύμβολο από την αρχή διαβάσει #, τότε αυτό σημαίνει ότι

η συμβολοσειρά είναι παλινδρομική και μεταβαίνει στην κατάσταση yes.

΄Εστω μία παλινδρομική συμβολοσειρά x μήκους n > 0. Ο μεγαλύτερος αριθ-

μός που λαμβάνει μέρος σε κάποια σύγκριση είναι ο n, ο οποίος αναπαρίσταται

με blog nc + 1 δυαδικά σύμβολα. Η σύγκριση απαιτεί την προσπέλαση του

συμβόλου # που έπεται του αριθμού, συνεπώς οι θέσεις που χρησιμοποιεί η

M στη δεύτερη και την τρίτη ταινία είναι blog nc+ 2. Αν η αναπαράσταση του

n+1 που θα σχηματιστεί το στο τελευταίο στάδιο απαιτεί περισσότερα ψηφία σε

σχέση με αυτή του n, θα χρησιμοποιηθεί το # που ήδη έχουμε προσμετρήσει.

Συνεπώς για κάθε παλινδρομική συμβολοσειρά x 6= ε, ισχύει sM(x) = 2blog |x|c+
4. Αν η μία είσοδος x δεν είναι παλινδρομική, τότε οι αριθμοί που θα γράψει

η M δεν υπερβαίνουν το |x|, συνεπώς sM(x) ≤ 2blog |x|c + 4. ΄Αρα για κάθε

n > 0, SM(n) = 2blog nc+ 4 = O(log n).
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Παρατηρούμε ότι η μηχανή του προηγούμενου παραδείγματος είναι καλύτερη ως

προς το χώρο που απαιτεί σε σύγκριση με τις μηχανές των παραδειγμάτων 33

και 37, παρότι είναι χειρότερη ως προς τον χρόνο εκτέλεσης.

Μπορούμε να συμπιέσουμε το χώρο που απαιτείται για την επίλυση ενός προβλή-

ματος, χρησιμοποιώντας μία μηχανή Turing με μεγαλύτερο αλφάβητο. ΄Οπως

φαίνεται στο παρακάτω θεώρημα (που δίνεται χωρίς απόδειξη) η συμπίεση που

μπορούμε να επιτύχουμε είναι αυθαίρετα μεγάλη (αρκεί να χρησιμοποιηθεί ένα

αρκετά μεγάλο αλφάβητο).

Θεώρημα 56 Αν υπάρχει μηχανή Turing M με k ταινίες που αποφασίζει
τη γλώσσα L, τότε για κάθε ε > 0 υπάρχει μηχανή Turing M ′

με max(k, 2)
ταινίες που αποφασίζει την L, τέτοια ώστε SM ′(n) ≤ ε · SM(n) + 1.

Μπορούμε να κατατάξουμε τι γλώσσες σε κλάσεις πολυπλοκότητας, με βάση

το χώρο που απαιτείται για να αποφασιστούν.

Ορισμός 80 Η γλώσσα L ανήκει στην κλάση πολυπλοκότητας SPACE(f(n))
αν υπάρχει μηχανή Turing M με k ταινίες η οποία αποφασίζει την L, τέτοια
ώστε SM(n) = O(f(n)).

Ορισμός 81 Η γλώσσα L ανήκει στην κλάση πολυπλοκότηταςNSPACE(f(n))
αν υπάρχει μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M με k ταινίες η οποία αποφα-
σίζει την L, τέτοια ώστε SM(n) = O(f(n)).

΄Οπως και στην περίπτωση των κλάσεων πολυπλοκότητας που ορίζονται με βά-

ση τον χρόνο εκτέλεσης, στους παραπάνω ορισμούς η συνάρτηση f μπορεί να

είναι οποιαδήποτε συνάρτηση με πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών τους φυσικούς

αριθμούς. Ωστόσο ορισμένα από τα Θεωρήματα που θα παρουσιαστούν στη

συνέχεια ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η f(n) έχει τις ιδιότητες που περι-

γράφονται στον παρακάτω ορισμό (ο οποίος είναι ο αντίστοιχος του Ορισμού

24 για την περίπτωση του χώρου).

Ορισμός 82 Μία συνάρτηση f από το N στο N, ονομάζεται χωρικά-κατασκευάσιμη
αν υπάρχει μηχανή Turing M η οποία την υπολογίζει σε μοναδιαία αναπαρά-

σταση (με είσοδο το 1n επιστρέφει ως έξοδο το 1f(n)
), τέτοια ώστε SM(n) =

O(f(n)).

Παράδειγμα 63 Οι παρακάτω συναρτήσεις είναι χωρικά κατασκευάσιμες:

• nk, για κάθε k ∈ N με k ≥ 1.
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• 2n

• n log n

• n!

• log n

Οι κυριότερες κλάσεις πολυπλοκότητας χώρου δίνονται στους παρακάτω ορι-

σμούς:

Ορισμός 83 PSPACE =
⋃
i>0 SPACE(ni).

Ορισμός 84 NPSPACE =
⋃
i>0 NSPACE(ni).

Ορισμός 85 L = SPACE(log n).

Ορισμός 86 NL = NSPACE(log n).

Θεώρημα 57 Για κάθε συνάρτηση f(n) από το N στο N, ισχύει SPACE(f(n)) ⊆
NSPACE(f(n)).

Απόδειξη: Παρατηρούμε ότι μία (ντετερμινιστική) μηχανή Turing αποτελεί

ειδική περίπτωση μη ντετερμινιστικής μηχανής και ότι ο ορισμός του χώρου που

απαιτεί μία ντετερμινιστική μηχανή προκύπτει ως ειδική περίπτωση του γενικού

ορισμού για μη ντετερμινιστικές μηχανές.

Πόρισμα 8 PSPACE ⊆ NPSPACE.

Πόρισμα 9 L ⊆ NL.

Το ερώτημα αν η NL είναι ίση με την L παραμένει ανοικτό πρόβλημα. Στο ερώ-

τημα αν η NPSPACE είναι ίση με την PSPACE, η απάντηση είναι καταφατική

και προκύπτει από το επόμενο Θεώρημα, το οποίο δίνεται χωρίς απόδειξη:

Θεώρημα 58 (Savitch) ΄Εστω f χωρικά κατασκευάσιμη συνάρτηση. Αν
f(n) ≥ log n, τότε NSPACE(f(n)) ⊆ SPACE(f 2(n)).

Πόρισμα 10 PSPACE = NPSPACE
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Απόδειξη: ΄Εστω μία γλώσσα L ∈ NPSPACE. Ισχύει L ∈ NSPACE(nk)
για κάποιον ακέραιο k > 0. Από το θεώρημα 58 προκύπτει ότι L ∈ SPACE(n2k),
που συνεπάγεται ότι L ∈ PSPACE. ΄Αρα NPSPACE ⊆ PSPACE και από

το Πόρισμα 8 ισχύει επίσης PSPACE ⊆ NPSPACE. Συνεπώς PSPACE =
NPSPACE.

Λόγω του παραπάνω πορίσματος δεν θα αναφερθούμε στη συνέχεια στην κλάση

NPSPACE.

Οι κλάσεις πολυπλοκότητας που ορίζονται με βάση το χώρο έχουν αντίστοιχες

ιδιότητες κλειστότητητα με τις αντίστοιχες κλάσεις που ορίζονται με βάση τον

χρόνο.

Θεώρημα 59 ΄Εστω f(n) μία συνάρτηση από το N στο N. Η κλάση πολυ-
πλοκότητας SPACE(f(n)) είναι κλειστή ως προς ένωση και τομή.

Απόδειξη: ΄Εστω δύο γλώσσες L1 ⊆ Σ∗1 και L2 ⊆ Σ∗2 η οποίες ανήκουν

στην κλάση SPACE(f(n)). Τότε για κάθε i ∈ {1, 2} υπάρχει μία μηχανή

Turing Mi = (Ki,Σi, δi, Si) με ki ταινίες η οποία αποφασίζει την Li, τέτοια

ώστε SMi
(n) = O(f(n)). Θα δείξουμε ότι η ένωση των δύο γλωσσών μπορεί να

αποφασιστεί από μία μηχανή M = (K,Σ, δ, S) η οποία συνδυάζει τη λειτουργία

των M1 και M2 και απαιτεί χώρο O(f(n)). Η απόδειξη για την τομή γίνεται με

ανάλογο τρόπο.

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

Περίπτωση 1η: καμία από τις μηχανές M1 και M2 δεν είναι μηχανή με είσο-

δο μόνο για ανάγνωση. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή λειτουργεί με τον ίδιο

τρόπο, όπως η μηχανή M που κατασκευάζεται στην απόδειξη του Θεωρήματος

14.

Η M στη χειρότερη περίπτωση απαιτεί χώρο το πολύ SM1(n) για την προσομοί-

ωση της M1, SM2(n) για την προσομοίωση της M2 και O(n) για την αποθήκευ-

ση του αντίγραφου της εισόδου x στην k-οστή ταινία της. (Σημειώνεται ότι ο

χώρος που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση τηςM1 μπορεί να επαναχρησι-

μοποιηθεί για την προσομοίωση τηςM2.) Επειδή καμία από τις δύο μηχανές δεν

είναι μηχανή με είσοδο μόνο για ανάγνωση, ισχύει SM1(n) ≥ n και SM2(n) ≥ n,
f(n) = Ω(n). Συνεπώς, SM(n) ≤ SM1(n) + SM2(n) +O(n) = O(f(n)).
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Περίπτωση 2η: τουλάχιστον μία από τις δύο μηχανές είναι μηχανή με είσοδο

μόνο για ανάγνωση. Χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέτουμε ότι η M1 είναι

μηχανή με είσοδο μόνο για ανάγνωση. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή M
λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, όπως και στην 1η περίπτωση, με τη διαφορά ότι

έχει k = max(k1, k2) ταινίες και δεν αποθηκεύει αντίγραφο της εισόδου. Η

δημιουργία αντιγράφου δεν είναι απαραίτητη και μπορεί να παραλειφθεί, καθώς

το περιεχόμενο της πρώτης ταινίας δεν τροποποιείται από τη M1.

Η M στη χειρότερη περίπτωση απαιτεί χώρο το πολύ SM1(n) για την προσο-

μοίωση της M1 και SM2(n) για την προσομοίωση της M2 (όπως και στην 1η

περίπτωση είναι δυνατό οι ίδιες θέσεις των ταινιών να χρησιμοποηθούν και από

τις δύο μηχανές). Συνεπώς, SM(n) ≤ SM1(n) + SM2(n) = O(f(n)).

Συμπεραίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση μπορούμε να κατασκευάσουμε μία μηχανή

M που να αποφασίζει τη γλώσσα L1 ∪ L2, τέτοια ώστε SM(n) = O(f(n)).
Δείξαμε ότι για οποιεσδήποτε γλώσσες L1, L2 ∈ SPACE(f(n)), ισχύει L1 ∪
L2 ∈ SPACE(f(n)) και άρα η κλάση SPACE(f(n)) είναι κλειστή ως προς

ένωση.

Πόρισμα 11 Οι κλάσεις πολυπλοκότητας PSPACE και L είναι κλειστές ως
προς ένωση και τομή.

Με παρόμοιο τρόπο αποδεικνύεται η κλειστότητα ως προς ένωση και τομή των

κλάσεων που ορίζονται για μη ντετερμινιστικές μηχανές με βάση το χώρο:

Θεώρημα 60 ΄Εστω f(n) μία συνάρτηση από το N στο N. Η κλάση πολυ-
πλοκότητας NSPACE(f(n)) είναι κλειστή ως προς ένωση και τομή.

Πόρισμα 12 Η κλάση πολυπλοκότητας NL είναι κλειστή ως προς ένωση και
τομή.

Θεώρημα 61 ΄Εστω f(n) μία συνάρτηση από το N στο N. Η κλάση πολυ-
πλοκότητας SPACE(f(n)) είναι κλειστή ως προς συμπλήρωμα.

Απόδειξη: Αποδεικνύεται με τον ίδιο τρόπο, όπως το αντίστοιχο θεώρημα

για την κλάση TIME(f(n)) (Θεώρημα 12).

Πόρισμα 13 Η κλάση πολυπλοκότητας PSPACE είναι κλειστή ως προς συ-
μπλήρωμα.
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Πόρισμα 14 coPSPACE = PSPACE.

Απόδειξη: Αποδεικνύεται με παρόμοιο τρόπο, όπως το Πόρισμα 3.

Πόρισμα 15 coL = L.

΄Εχουμε δει σε προηγούμενες ενότητες ότι το ερώτημα αν οι κλάσεις που ορί-

ζονται για μη ντετερμινιστικές μηχανές με βάση τον χρόνο είναι κλειστές ως

προς συμπλήρωμα παραμένει ανοικτό. Στο αντίστοιχο ερώτημα για τις κλάσεις

που ορίζονται για μη ντετερμινιστικές μηχανές με βάση το χώρο η απάντηση

είναι καταφατική, σύμφωνα με το επόμενο Θεώρημα, το οποίο δίνεται χωρίς

απόδειξη:

Θεώρημα 62 (Immerman-Szelepscényi) ΄Εστω f χωρικά κατασκευάσι-
μη συνάρτηση. Αν f(n) ≥ log n, τότε η κλάση πολυπλοκότηταςNSPACE(f(n))
είναι κλειστή ως προς συμπλήρωμα.

Πόρισμα 16 coNL = NL.

Το παρακάτω θεώρημα μπορεί να αποδειχτεί όπως το αντίστοιχο Θεώρημα 22

για τις κλάσεις P και NP:

Θεώρημα 63 Η κλάση PSPACE είναι κλειστή ως προς ≤p.

Σε προηγούμενη ενότητα είδαμε ότι οι κλάσεις γλωσσών REG και CF που

αντιστοιχούν στα δύο χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας Chomsky είναι γνήσια

υποσύνολα της κλάσης P. Οι γλώσσες που ανήκουν στο επόμενο επίπεδο της

ιεαραρχίας Chomsky είναι οι γλώσσες με συμφραζόμενα, οι οποίες παράγονται

από τις γραμματικές με συμφραζόμενα, που ορίζονται με τον παρακάτω τρόπο:

Ορισμός 87 ΄Εστω μία γραμματική G = (V,Σ, R, S), όπου V είναι το σύνολο
των μη τερματικών συμβόλων, Σ το σύνολο των τερματικών συμβόλων, R το
σύνολο των κανόνων και S το αρχικό σύμβολο. Η G ονομάζεται γραμματική
με συμφραζόμενα αν κάθε κανόνας στο R είναι της μορφής βAγ → βαγ, όπου
A ∈ V , α, β, γ ∈ (V ∪ Σ)∗ και α 6= ε ή είναι ο S → ε, υπό την προυπόθεση ότι
το αρχικό σύμβολο S δεν εμφανίζεται στο δεξί μέλος κανενός κανόνα του R.

Ορισμός 88 Μία γλώσσα ονομάζεται γλώσσα με συμφραζόμενα αν παράγε-

ται από μία γραμματική με συμφραζόμενα. Συμβολίζουμε με CS τη κλάση που
αποτελείται από όλες τις γλώσσες με συμφραζόμενα.
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Το ποια είναι σχέση της κλάσης CS με τις P και NP παραμένει ανοικτό πρόβλη-

μα. Ωστόσο υπάρχει ακριβής χαρακτηρισμός της πολυπλοκότητας της κλάσης

CS, σύμφωνα με το παρακάτω θεώρημα, το οποίο δίνεται χωρίς απόδειξη:

Θεώρημα 64 (Kuroda) CS = NSPACE(n).

΄Οπως και για την κλάση NP έτσι και για την PSPACE υπάρχουν πλή-

ρη προβλήματα, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά για τη δυσκολία της κλάση

PSPACE. Τα αποτέλέσμα PSPACE-πληρότητας που παρουσιάζονται στη

συνέχεια δίνονται χωρίς απόδειξη.

Ορισμός 89 Ποσοδεικτούμενη πρόταση ονομάζεται μία πρόταση της μορφής

∃x1∀x2∃x3∀x4 . . . ∀xnφ, n άρτιος, ή της μορφής ∃x1∀x2∃x3∀x4 . . . ∃xnφ, n πε-
ριττός, όπου φ μία πρόταση σε συζευκτική κανονική μορφή η οποία περιέχει τις
μεταβλητές x1, x2, . . . , xn και μόνο αυτές.

Ορισμός 90 Στο πρόβλημα απόφασης QBF δίνεται μία ποσοδεικτούμενη

πρόταση της μορφής ∃x1∀x2∃x3∀x4 . . . Qnxnφ, και ζητείται να αποφασιστεί αν
υπάρχει αληθοτιμή (true ή false) της x1 τέτοια ώστε για κάθε αληθοτιμή

της x2 να υπάρχει αληθοτιμή της x3 τέτοια ώστε για κάθε αληθοτιμή της x4

. . .
για κάθε αληθοτιμή της xn (αν n άρτιος)

υπάρχει αληθοτιμή της xn τέτοια ώστε (αν n περιττός)
να γίνεται αληθής

η φ.

Θεώρημα 65 Το πρόβλημα QBF είναι PSPACE-πλήρες.

Θεώρημα 66 Το παρακάτω πρόβλημα απόφασης είναι PSPACE-πλήρες: δί-
νεται μία γραμματική με συμφραζόμενα G και μία συμβολοσειρά s και ζητείται
να αποφασιστεί αν η s παράγεται από τη G.

Στη συνέχεια θα δούμε ένα άλλο PSPACE-πλήρες πρόβλημα το οποίο σχετί-

ζεται με ένα παιχίδι. Το Παιχνίδι της Γεωγραφίας παίζεται από δύο παίκτες P1

και P2 σε ένα κατευθυνόμενο γράφημα G = (V,E). Το παιχνίδι ξεκινάει στην

κορυφή v0 του γραφήματος. Συμβολίζουμε το παραπάνω παιχνίδι Γ = (G, v0).

Κάθε παρτίδα του παιχνιδιού Γ = (G, v0) αποτελείται από ένα πεπερασμένο πλή-

θος κινήσεων. Στην k-οστή κίνηση επιλέγεται μία κορυφή vk από τον παίκτη

P1, αν το k είναι περιττός αριθμός, ή από τον παίκτη P2, αν το k είναι άρτιος
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αριθμός. Η κορυφή vk θα πρέπει να διαφέρει από τις κορυφές v0, v1, . . . , vk−1

και θα πρέπει να ισχύει (vk−1, vk) ∈ E.

΄Ενας παίκτης κερδίζει την παρτίδα αν ο αντίπαλός του σε κάποια κίνηση δεν

μπορεί να επιλέξει καμία κορυφή. Αποδεικνύεται ότι για οποιαδήποτε επιλογή

των G και v0 ένας από τους δύο παίκτες έχει στρατηγική νίκης στο παιχνίδι

Γ = (G, v0).

Ορισμός 91 Στο πρόβλημα απόφασης GEOGRAPHY δίνεται ένα Παιχνίδι
Γεωγραφίας Γ = (G, v0) και ζητείται να αποφασιστεί αν ο παίκτης P1 έχει

στρατηγική νίκης.

Θεώρημα 67 Το πρόβλημα GEOGRAPHY είναι PSPACE-πλήρες.

4.3 Προσομοίωση μη ντετερμινιστικής μη-

χανής Turing

Με δεδομένη μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing μπορούμε να κατασκευά-

σουμε μία ντετερμινιστική μηχανή που προσομοιώνει τη λειτουργία της με εκ-

θετική απώλεια χρόνου.

Μία μηχανή Turing για είσοδο μεγέθους n χρειάζεται να εκτελέσει n+ 2 βή-

ματα για να διαβάσει την είσοδο και να διαπιστώσει το τέλος της. Μία μηχανή

ενδέχεται για κάποιες εισόδους να τερματίζει πριν ολοκληρώσει την ανάγνωσή

τους. Αν ωστόσο αυτό συμβαίνει για όλες τις εισόδους ενός μεγέθους n0 τότε

η γλώσσα που αποφασίζει η μηχανή αυτή έχει πολύ απλή μορφή. Για μία μη

ντετερμινιστική μηχανή με την παραπάνω ιδιότητα η κατασκευή ισοδύναμης ντε-

τερμινιστικής γίνεται εύκολα και η προσομοίωση γίνεται χωρίς απώλεια χρόνου

και χωρίς βοηθητικό χώρο.

Θεώρημα 68 ΄Εστω μία μη ντετερμινιστική μηχανή Turing M με k ταινίες
η οποία αποφασίζει τη γλώσσα L, τέτοια ώστε TM(n0) ≤ n0 + 1, για κάποιο
n0 ∈ N. Τότε υπάρχει μία ντετερμινιστική μηχανή Turing M ′

με μία ταινία

η οποία αποφασίζει την L, τέτοια ώστε TM ′(n) = Θ(1) και SM ′(n) = 0.

Απόδειξη: ΄Εστω μία είσοδος x τέτοια ώστε |x| > n0 και έστω x = yz όπου

|y| = n0. Τα n0 + 1 πρώτα βήματα των υπολογιστικών μονοπατιών της M με
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είσοδο x είναι ακριβώς τα ίδια με τα αντίστοιχα βήματα με είσοδο y. Ωστόσο

όλα τα υπολογιστικά μονοπάτια της M με είσοδο y τερματίζουν το πολύ σε

n0 + 1 βήματα. Συνεπώς το ίδιο συμβαίνει και για τα υπολογιστικά μονοπάτια

της M με είσοδο x.

Συμπεραίνουμε ότι η έξοδος της μηχανής M με είσοδο x μήκους > n0 εξαρτά-

ται από το προθεμα μήκους n0 της x. Μπορούμε συνεπώς να σχεδιάσουμε μία

ντετερμινιστική μηχανή M ′
η οποία θα απομνημονεύει στην κατάστασή της τα

n0 πρώτα σύμβολα της εισόδου και στη συνέχεια θα μεταβαίνει στην κατάλληλη

κατάσταση (yes ή no) ανάλογα με το αν η M αποδέχεται ή όχι τη λέξη που

σχηματίζουν αυτά τα σύμβολα.

Η μηχανή M ′
εκτελεί για κάθε είσοδο το πολύ n0 + 1 βήματα, όπου το n0 είναι

σταθερά ανεξάρτητη της εισόδου. Συνεπώς ο χρόνος εκτέλεσης της μηχανής

αυτής είναι TM ′(n) = Θ(1). Επίσης η μηχανή δεν τροποποιεί την είσοδό της και

άρα είναι μηχανή με είσοδο μόνο για ανάγνωση και συνεπώς δεν χρησιμοποιεί

βοηθητικό χώρο.

Θεώρημα 69 Αν η γλώσσα L αποφασίζεται από μία μη ντετερμινιστική μη-
χανή Turing M με k ταινίες, τότε υπάρχει ντετερμινιστική μηχανή Turing M ′

με k+ 2 ταινίες η οποία αποφασίζει την L, τέτοια ώστε TM ′(n) = O(cTM (n)) και
SM ′(n) = O(TM(n)), όπου c σταθερά που εξαρτάται από την M .

Απόδειξη: ΄Εστω ότι M = (K,Σ, δ, S). Υποθέτουμε ότι TM(n) ≥ n+ 2 για

κάθε n (σε αντίθετη περίπτωση το ζητούμενο προκύπτει άμεσα από το Θεώρη-

μα 68). ΄Εστω d = maxq∈K,σ1,...,σk∈Σ |δ(q, σ1, . . . , σk)|. Το d είναι ο βαθμός μη

ντετερμινισμού της M . Σε κάθε ακολουθία επιλογών σε έναν υπολογισμό της

M αντιστοιχεί μία ακολουθία συμβόλων από ένα αλφάβητο {a1, a2, . . . , ad}.

Η πρώτη ταινία της μηχανής M ′
περιέχει την είσοδο και το περιεχόμενό της δεν

αλλάζει (η M ′
είναι μηχανή με είσοδο μόνο για ανάγνωση).

Στη δεύτερη ταινία της η M ′
σχηματίζει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της

τις συμβολοσειρές του {a1, a2, . . . , ad}∗ τη μία μετά την άλλη, σε αύξουσα τά-

ξη ως προς το μήκος τους. Οι συμβολσειρές ίδιου μήκους σχηματίζονται με

λεξικογραφική σειρά (για κάποια διάταξη των συμβόλων του {a1, a2, . . . , ad},
π.χ. a1 < a2 < . . . < ad). Για κάθε ακολουθία επιλογών που σχηματίζεται

στη δεύτερη ταινία, η M ′
εκτελεί τα βήματα που θα εκτελούσε η M , για τη
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συγκεκριμένη ακολουθία επιλογών.

Η προσομοίωση της μηχανής M γίνεται στις ταινίες από 3 έως (k + 2) της

M ′
. Κάθε φορά που ξεκινάει η προσομοίωση για μία νεα ακολουθία επιλογών

η είσοδος αντιγράφεται στην 3η ταινία. Αν για μία ακολουθία επιλογών η M
θα απαντούσε yes, η M ′

τερματίζει στην κατάσταση yes.

Η M ′
συνεχίζει με την επόμενη ακολουθία επιλογών αν συμβεί ένα από τα

παρακάτω:

• Τελειώσει η ακολουθία επιλογών και η M δεν έχει φτάσει σε τελική

κατάσταση.

• Η M φτάσει στην κατάσταση no.

• Η M στην τρέχουσα διαμόρφωσή της δεν έχει την εναλλακτική επιλογή

που είναι γραμμένη στη δεύτερη ταινία.

Αν για καποιο μήκος t η M ′
δεν φτάσει για καμία ακολουθία επιλογών στην

πρώτη από τις παραπάνω περιπτώσεις, τερματίζει στην κατάσταση no.

Το πλήθος των διαφορετικών ακολουθιών από επιλογές που εξετάζεται είναι

O(dTM (n)) και για κάθε μία αρκεί χρόνος O(TM(n)) για να σχηματιστεί η τρέ-

χουσα ακολουθία επιλογών από την προηγούμενη, να σβηστεί το περιεχόμενο

των ταινιών 3 έως k+ 2, να αντιγραφεί η είσοδος στην 3η ταινία και να προσο-

μοιωθούν τα βήματα της M για τη συγκεκριμένη ακολουθία επιλογών. Λαμβά-

νοντας υπόψη ότι TM(n) = O((1 + ε)TM (n)), για κάθε ε > 0 συμπεραίνουμε ότι

η μηχανή λειτουργεί σε χρόνο O(dTM (n) · (1 + ε)TM (n)). Αρκεί να επιλέγουμε

c = d+ 1.

Η M ′
είναι μηχανή με είσοδο μόνο για ανάγνωση. Χρησιμοποιεί O(TM(n))

χώρο για να σχηματίσει τις ακολουθίες επιλογών στη 2η ταινία και O(TM(n))
χώρο σε κάθε μία από τις ταινίες 3 έως k+ 2 για την προσομοίωση των TM(n)
βημάτων της N (στην ακραία περίπτωση, κάθε βήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει

μία επιπλέον θέση σε κάθε ταινία). Στον χώρο αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο

χώρος στην 3η ταινία που απαιτείται για το αντίγραφο της εισόδου (ο οποίος

είναι n+ 1 < TM(n)).

Ο χώρος στις ταινίες 3 έως k+2 επαναχρησιμοποιείται για όλες τις ακολουθίες

επιλογών. Αρα συνολικά η M ′
χρησιμοποιεί χώρο O(TM(n)).
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4.4 ΄Αλλες σχέσεις μεταξύ κλάσεων πολυ-

πλοκότητας

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε μία σειρά Θεωρημάτων που περιγράφουν σχέσεις

εγκλεισμού ανάμεσα σε κλάσεις πολυπλοκότητας. Δίνουμε πρώτα τον ορισμό

μίας ακόμη κλάσης:

Ορισμός 92 EXP =
⋃
i>0 TIME(2n

i
).

Τα δύο παρακάτω θεωρήματα προκύπτουν άμεσα από το θεώρημα 69:

Θεώρημα 70 NTIME(f(n)) ⊆ ⋃c>1 TIME(cf(n)).

Θεώρημα 71 NTIME(f(n)) ⊆ SPACE(f(n)).

Πόρισμα 17 NP ⊆ EXP.

Απόδειξη: ΄Εστω L ∈ NP. Τότε L ∈ NTIME(nk) για κάποιο k. Από το

Θεώρημα 70 προκύπτει ότι για κάποιο c ισχύει

L ∈ TIME(cn
k

) = TIME(2log c·nk) ⊆ TIME(2n
k+1

) ⊆ EXP

Πόρισμα 18 NP ⊆ PSPACE.

Απόδειξη: Προκύπτει άμεσα από το Θεώρημα 71.

Το ερώτημα αν η NP είναι ίση με κάποια από τις κλάσεις την EXP ή PSPACE
παραμένει ανοικτό.

Πόρισμα 19 coNP ⊆ PSPACE.

Απόδειξη: Αν L ∈ coNP τότε L̄ ∈ NP. Λόγω του Πορίσματος 18 ισχύει

L̄ ∈ PSPACE και άρα λόγω του Πορίσματος 14 ισχύει L̄ ∈ coPSPACE.

΄Αρα L ∈ PSPACE.

Το παρακάτω θεώρημα δίνεται χωρίς απόδειξη:
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Θεώρημα 72 ΄Εστω f συνάρτηση τέτοια ώστε η συνάρτηση 2f(n)
να είναι

χρονικά κατασκευάσιμη. Τότε

NSPACE(f(n)) ⊆
⋃
c>1

TIME(clogn+f(n)).

Πόρισμα 20 NL ⊆ P.

Απόδειξη: ΄Εστω L ∈ NL. Από το Θεώρημα 72 προκύπτει ότι για κάποιο

c ισχύει

L ∈ TIME(clogn+logn) = TIME(22 log c logn)

= TIME((2logn)2 log c)

= TIME(n2 log c) ⊆ P

Το ερώτημα αν η NL είναι ίση με την P παραμένει ανοικτό.

Πόρισμα 21 PSPACE ⊆ EXP

Απόδειξη: Επειδή PSPACE = NPSPACE (Πόρισμα 10), αρκεί να δεί-

ξουμε ότι NPSPACE ⊆ EXP Αυτό μπορεί να αποδειχτεί με παρόμοιο τρόπο,

όπως το Πόρισμα 20.

Το ερώτημα αν η PSPACE είναι ίση με την EXP παραμένει ανοικτό.

Ειναι διαισθητικά εύλογο να υποθέσει κάποιος ότι όσο αυξάνουμε το επιτρε-

πόμενο χρόνο ή χώρο για την επίλυση ενός προβλήματος, θα μπορούμε να

επιλύσουμε όλο και περισσότερα προβλήματα. Αυτό πράγματι αληθεύει, υπό τη

προϋπόθεση ότι η συνάρτηση που δίνει το χρόνο ή το χώρο ως προς το μέγεθος

της εισόδου ικανοποιεί κάποιες συνθήκες.

Τα δύο παρακάτω θεωρήματα δίνονται χωρίς απόδειξη:

Θεώρημα 73 (Ιεραρχίας Χρόνου) ΄Εστω f, g χρονικά κατασκευάσιμες
συναρτήσεις τέτοιες ώστε f(n) log f(n) = o(g(n)). Τότε

TIME(f(n)) ⊂ TIME(g(n)).
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Θεώρημα 74 (Ιεραρχίας Χώρου) ΄Εστω f, g χωρικά κατασκευάσιμες
συναρτήσεις τέτοιες ώστε f(n) = o(g(n)). Τότε

SPACE(f(n)) ⊂ SPACE(g(n)).

Πόρισμα 22 P ⊂ EXP.

Απόδειξη: Για κάθε k ισχύει nk ∈ O(2n) και άρα TIME(nk) ⊆ TIME(2n).
Συνεπώς P ⊆ TIME(2n). Επιπλέον ισχύει 2n log 2n = n · 2n = o(2n

2
),

που συνεπάγεται λόγω του Θεωρήματος Ιεραρχίας Χρόνου ότι TIME(2n) ⊂
TIME(2n

2
) ⊆ EXP. Συνδυάζοντας τις παραπάνω σχέσεις εγκλεισμού προ-

κύπτει ότι P ⊂ EXP.

Πόρισμα 23 L ⊂ PSPACE.

Απόδειξη: Ισχύει log n = o(n), που συνεπάγεται λόγω του Θεωρήματος

Ιεραρχίας Χώρου ότι SPACE(log n) ⊂ SPACE(n). Το ζητούμενο προκύπτει

άμεσα καθώς L = SPACE(log n) και SPACE(n) ⊆ PSPACE.
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