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3η Σειρά Ασκήσεων

΄Ασκηση 1

Δείξτε ότι το 3SAT παραμένει NP-πλήρες στην περίπτωση που κάθε φράση περιέχει
είτε τρεις στοιχειώδεις προτάσεις χωρίς άρνηση είτε τρεις στοιχειώδεις προτάσεις με άρ-

νηση. Εξετάστε αν ισχύει το ίδιο στην περίπτωση που κάθε φράση περιέχει τουλάχιστον

μία στοιχειώδη πρόταση χωρίς άρνηση και τουλάχιστον μία στοιχειώδη πρόταση με άρνηση.

΄Ασκηση 2

Βρείτε μία πολυωνυμική αναγωγή από το 3-COLORING στο SAT.

΄Ασκηση 3

Σε ένα κατευθυνόμενο γράφημα G = (V,E) ένα σύνολο D ⊆ V ονομάζεται κυρίαρχο αν
για καθε κορυφή v ∈ V ισχύει ένα από τα παρακάτω:

• Η v ανήκει στο D

• Υπάρχει κορυφή u που ανήκει στο D τέτοια ώστε (u, v) ∈ E.

Στο πρόβλημα DOMINATING-SET δίνεται ένα κατευθυνόμενο γράφημα G = (V,E) και
και ένας θετικός ακέραιος αριθμός k, 1 ≤ k ≤ |V |, και ζητείτε να αποφασιστεί αν το G
έχει κυρίαρχο σύνολο D με |D| ≤ k.

Αποδείξτε ότι το DOMINATING-SET είναι NP-πλήρες.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Βρείτε μία πολυωνυμική αναγωγή από τοVERTEX COVER στοDOMINATING-
SET.

΄Ασκηση 4

Σε ένα κατευθυνόμενο γράφημα G(V,E) ένα σύνολο K ⊆ V ονομάζεται πυρήνας αν
είναι ταυτόχρονα ανεξάρτητο (με την προφανή επέκταση της έννοιας για κατευθυνόμενα

γραφήματα) και κυρίαρχο, δηλαδή εάν:

(i ) ∀v∀u(v ∈ K ∧ u ∈ K → (u, v) /∈ E) και

(ii ) ∀v(v ∈ (V −K)→ ∃u(u ∈ K ∧ (u, v) ∈ E))

Η έννοια του πυρήνα επεκτείνεται με τον προφανή τρόπο και για μη κατευθυνόμενα γρα-

φήματα (αντικαθιστώντας στις παραπάνω σχέσεις i και ii το (u, v) με {u, v}).
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(α) Αποδείξτε ότι το παρακάτω πρόβλημα είναι NP-πλήρες: δίνεται ένα κατευθυνόμενο
γράφημα G = (V,E) και ζητείται να αποφασιστεί αν έχει πυρήνα.

(β) Αποδείξτε ότι κάθε μη κατευθυνόμενο γράφημα έχει πυρήνα.

(γ) Αποδείξτε ότι το παρακάτω πρόβλημα είναι NP-πλήρες: δίνεται ένα μη κατευθυνό-
μενο γράφημα G = (V,E) και ένας θετικός ακέραιος αριθμός k, 1 ≤ k ≤ |V |, και
ζητείται να αποφασιστεί αν το G έχει πυρήνα K με |K| ≤ k.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Στα υποερωτήματα (α) και (γ) βρείτε πολυωνυμικές αναγωγές από το 3SAT
προς τα αντίστοιχα προβλήματα.

΄Ασκηση 5

Δείξτε ότι κάθε γλώσσα L ∈ P τέτοια ώστε L 6= ∅, L 6= Σ∗
είναι P-πλήρης ως προς ≤p.

Να παραδοθούν μέχρι τις 22/12/2022.
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