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Algorytmika — nauka o algorytmach

formalne modele algorytmu:

> Maszyna Turinga - nieskończona taśma, na której dokonuje sie֒

lokalnych zmian; zbiór możliwych zmian (stanu, pozycji na

taśmie, symbolu) jest zapisem (programem) algorytmu.

W żadnym wypadku nie jest to model do projektowania

algorytmów, ale do dowodzenia, że algorytmu nie ma lub musi

mieć duża֒ z lożoność

> Maszyna ze swobodnym doste֒pem do pamie֒ci

RAM (Random Access Machine)

model zbliżony do praktycznego, bezpośredni doste֒p do tablicy.

Maszyna Turinga da sie symulować na RAMie w czasie

wielomianowym i odwrotnie (RAM -> Maszyna Turinga)
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Maszyna Turinga operuje na potencjalnie nieskończonej taśmie

(s lowie, cia֒gu symboli) która zawiera nieistotne symbole puste poza

skończonym fragmentem. W każdym kroku symbol w każdym polu

taśmy zmienia sie֒ zgodnie z tabelka֒ maszyny, zależnie od

poprzedniego symbolu w tym polu i w polach przylegaja֒cych.

Dzie֒ki prostocie maszyny Turinga bardzo  latwo można pokazać w

jaki sposób problem decyzyjny dla maszyny Turinga dzia laja֒cej w

czasie wielomianowym można zredukować do problemu

spe lnialności formu l logicznych (jeszcze prostszy model obliczeń,

wyrażenie logiczne).

Prostota pozwala na interpretacje opisu maszyny jako s lowo, które

może być danymi wej́sciowymi dla innej (albo nawet tej samej)

maszyny, jednocześnie model jest na tyle silny by skonstruować

uniwersalna֒ maszyne֒ Turinga (symuluja֒ca֒ wszystkie inne)
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Opis nieformalny dzia lania maszyny Turinga:

Q - skończony zbiór stanów, wyróżniony stan pocza֒tkowy.

Opis dzia lania - skończony zbiór instrukcji postaci:

(aktualny stan, czytany symbol) ⇒ (naste֒pny stan, nowy symbol,

przesunie֒cie na taśmie).

Konfiguracja inicjalna: stan pocza֒tkowy, pozycja pierwsza z lewej,

na taśmie dane wej́sciowe zapisane jako s lowo, reszta taśmy zawiera

symbole puste (bierne).
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Przyk lad dzia lania maszyny Turinga: znajduje pierwsze zero od

lewej, zamienia na jedynke, poprzedzaja֒ce jedynki zamienia na

zera. Jeśli sa֒ same jedynki, to maszyna zamienia pierwszy symbol

pusty # na jedynke֒. Maszyna wykonuje operacje֒:

x := x + 1 (zapisane binarny liczby w odwrotnej kolejności)

1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  #  

0  0  0  1  0  1  0  1  1  1  #  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  #  

0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  #  0  0  0  0  1  1  0  1  1  1  #  

0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  #  

STOP

q q

q

q q
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Maszyna Turinga da sie symulować na RAMie w czasie

wielomianowym i odwrotnie (RAM ⇒ Maszyna Turinga)

Maszyna Turinga ma wiele różnych wersji:

taśma nieskoćzenie nieograniczona jednostronnie

lub dwustronnie

jedna taśma lub wiele taśm

taśma jednowymiarowa lub dwuwymiarowa itd.

maszyna deterministyczna lub nie.

Możemy taśme֒ zasta֒pić (równoważnie):

dwoma stosami

jedna֒ kolejka֒

dwoma licznikami
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Hipoteza Churcha-Turinga (zwana również Teza֒ Churcha-Turinga)

jest hipoteza֒ określaja֒ca֒ możliwości komputerów i innych maszyn

obliczeniowych. Mówi ona, że każdy problem, dla którego przy

nieograniczonej pamie֒ci oraz zasobach istnieje efektywny algorytm

jego rozwia֒zywania, da sie֒ rozwia֒zać na maszynie Turinga.

Hipoteza jest niemożliwa do sprawdzenia matematycznie.

(Niby)formalna definicja hipotezy:

Każdy problem, który może być intuicyjnie uznany za

obliczalny, jest rozwia֒zywalny przez maszyne֒ Turinga.

Prostota maszyny Turinga jest istotna w dowodach

nierozstrzygalności, metoda przeka֒tniowa, maszyna czyta sama֒

siebie i neguje swój w lasny wynik).
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Podstawowym problemem nierozstrzygalnym jest tzw.

problem stopu maszyny Turinga (ogólnie algorytmu).

Szkic (bardzo me֒tny) dowodu, że problem stopu jest

nierozstrzygalny:

za lóżmy, że istnieje program S, który dla dowolnego programu P i

danych D:

> zatrzymuje sie֒ i zwraca 1, jeżeli P zatrzymuje sie֒ na danych

wej́sciowych D, oraz

> zatrzymuje sie֒ i zwraca 0 w przeciwnym razie.

Korzystaja֒c z programu S, można napisać nowy program T, który

dla dowolnego programu P zatrzymuje sie֒ wtedy i tylko wtedy,

kiedy P zape֒tla sie֒ na swoim w lasnym kodzie podanym jako dane

wej́sciowe.
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Program T można schematycznie zapisać tak:

T(P):

if S(P,P)=1 then loop

else stop

Pytanie: czy program T zatrzymuje sie֒ po otrzymaniu swojego

w lasnego kodu jako danych wej́sciowych? Jeżeli T zatrzymuje sie֒

na danych T, to S zwraca 1 dla programu T i danych T, czyli T sie֒

pe֒tli na danych T — sprzeczność. Z kolei jeżeli T sie֒ pe֒tli na

danych T, to S zwraca 0 dla programu T i danych T, czyli T sie֒

zatrzymuje na danych T — znowu sprzeczność. Wynika z tego, że

za lożenie o istnieniu programu S o podanych w lasnościach by lo

b le֒dne. Zatem problem stopu jest nierozstrzygalny.
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Inne problemy nierozstrzygalne:

> 10-ty problem Hilberta:

Czy istnieje algorytm rozwia֒zywania równań diofantycznych?

Nierozstrzygalność zosta la udowodniona w roku 1970 przez

Yuri Matiyasevicha.

> Problem odpowiedniości Posta (Post correspondence problem,

w skrócie PCP): rozważmy zbiór P par binarnych s lów:

P = {(l1, r1), (l2, r2), . . . , (lk, rk)}, gdzie: li, ri ∈ Σ∗ (1 ≤ i ≤ k)

Czy dla danego P (cia֒gu indeksów) istnieje rozwia֒zanie

systemu P

(∃ w1w2 . . . ws ∈ (1 + 2 + . . . + k)+)

lw1
lw2

. . . lws
= rw1

rw2
. . . rws
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PCP postawiony przez Emila L. Posta w roku 1946. Problem też

można sformu lować jako pytanie, czy dla dwóch kodowań

h, g : Σ → (0 + 1)+ istnieje niepusty cia֒g x, którego oba kody sa֒

takie same, tzn. h(x) = g(x).

Wersja ograniczona (ograniczenie d lugości x) jest NP-zupe lna.

|Σ| = 2: problem rozstrzygalny (deterministyczny czas

wielomianowy)

|Σ| = 7: problem nierozstrzygalny

2 < |Σ| < 7: kwestia rozstrzygalności jest problemem otwartym
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Na przyk lad gdy cia֒g par jest dany przez

h(1)=0 h(2)=10 h(3)=10

g(1)=01 g(2)=0 g(3)=01

to h(132) = g(132) = 01010

Ale dla kodowania

h(1)=1101, h(2)=0110 h(3)=1

g(1)=1 g(2)=11 g(3)=110

najkrótszy x taki że teraz h(x) = g(x) ma d lugość 252

Nie ma sensownego ograniczenia na minimalna֒ d lugość rozwia֒zania.
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Dla wielu ważnych problemów najtrudniejszym krokiem by lo

pokazanie ich rozstrzygalności, a dopiero potem analizowano i

zmniejszano ich z lożoność (tutaj faktycznie sie֒ zaczyna

algorytmika)

Kilka przyk ladów problemów, które sa֒ rozstrzygalne, ale dla

których istnieje dowód, że na pewno nie ma dla nich algorytmów

wielomianowych — dolne ograniczenie czasu dzia lania algorytmu

jest co najmniej wyk ladnicze (czasami znacznie wyższe).
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> Arytmetyka Presburgera (rok 1929), czyli arytmetyka Peano

bez mnożenia. Wbrew pozorom nie jest taka s laba i przydaje

sie֒ w rozstrzygalności innych problemów. Presburger

udowodni l, że taka arytmetyka jest niesprzeczna i zupe lna

(istnieje dowód T lub negacji T ).

Sta֒d wynika rozstrzygalność, ale czas dzia lania zgrubnego

algorytmu jest niejasny.

Najlepsze algorytmy w czasie potrójnie wyk ladniczym.
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> Dolne oszacowanie z lożoności jakiegokolwiek algorytmu dla

tego problemu:

Niech n be֒dzie d lugościa֒ twierdzenia w arytmetyce

Presburgera; Fischer i Rabin (1974) udowodnili, że każdy

algorytm sprawdzaja֒cy prawdziwość twierdzenia musi wykonać

w pesymistycznym przypadku co najmniej 22cn

kroków dla

pewnej sta lej c > 0.

Udowodnili również istnienie twierdzeń, których dowód ma

d lugość co najmniej podwójnie wyk ladnicza֒.
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> Taka sama najlepsza górna granica czasowa (potrójnie

wyk ladnicza) dla liczb rzeczywistych bez mnożenia.

Dolna granica: wyk ladniczy czas niedeterministyczny.

> Problem osia֒galności (reachability) w sieciach Petriego oraz w

tzw. vector addition systems.

Znalezienie algorytmu zaje֒ lo kilkadziesia֒t lat (Rao Kosaraju,

Ernst Mayr, STOC 1982).

Najlepsze znane algorytmy (być może) dzia laja֒ w pamie֒ci

podwójnie wyk ladniczej (Bouziene, FOCS 1998), niestety

znaleziono b le֒dy. Najlepsze dolne oszacowanie z lożoności

algorytmu — czas pojedynczo wyk ladniczy.
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> Wyrażenia regularne.

Praktyczne zastosowanie przy wyszukiwaniu i edycji danych

tekstowych. Wyrażenie jest wzorcem, który opisuje (jest jego

wartościa֒) zbiór tekstów. Struktura wyrażeń:

> konkretne s lowa,

> x∗, zbiór powtórzeń x,

> operacje teoriomnogościowe,

> Na przyk lad dla Σ = {0, 1}

Σ∗0011Σ∗ − Σ∗1010Σ∗

oznacza wzorzec:

tekst zawiera 0011 i nie zawiera 1010.



18

Sprawdzanie, czy istnieje jakís tekst opisywany takim wyrażeniem,

nie jest elementarnie rekurencyjne.

Z lożoność czasowa tego problemu jest asymptotycznie wie֒ksza niż

2
222

2..n

dla dowolnej d lugości cia֒gu dwójek.

Jeśli w wyrażeniu nie ma operacji negacji, to dolnym oszacowaniem

z lożoności pamie֒ciowej jest Ω(2
√

n/ log n).
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Równania na s lowach (równania w pó lgrupie wolnej). Gdy okaza lo

sie֒, że rozwia֒zywalność równań diofantycznych jest

nierozstrzygalna, próbowano udowodnić to samo dla równań na

s lowach. Na przyk lad problem sprawdzenia, czy s lowo abaababab

jest pods lowem s lowa abaababaaabababaababbaa sprowadza sie֒ do

istnienia rozwia֒zania równania

abaababaaabababaababbaa = x abaababab y

Udowodniono, że problem jest rozstrzygalny. Pierwszy algorytm,

podany przez G. Makanina, mia l z lożoność nieelementarna֒ i by l

jednym z najbardziej skomplikowanych algorytmów. Najlepszy

znany algorytm, algorytm W. Plandowskiego z Instytutu

Informatyki U.W., ma wielomianowa֒ z lożoność pamie֒ciowa֒.

To by ly przyk lady problemów rozstrzygalnych, ale bardzo trudnych.
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Teraz problemy z niższych klas z lożoności. Podstawowe klasy:

> DLOGSPACE

> NLOGSPACE

> NC

> P

> NP

> PSPACE

P - klasa problemów  latwych obliczeniowo. Z praktycznego punktu

widzenia najważniejsza jest redukcja stopnia wielomianu, jest to

zasadnicza rola algorytmiki.

NP - klasa problemów  latwych dla inteligentnej maszyny z dobra֒

intuicja֒.
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PSPACE

EXPTIME

EXPSPACE

P
NLOG

DLOG

NP 
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Problem NP-zupe lny (NPC), czyli problem zupe lny w klasie NP ze

wzgle֒du na redukcje wielomianowe, to problem, który należy do

klasy NP oraz dowolny problem należa֒cy do NP może być do niego

zredukowany w czasie wielomianowym. Czasami zamiast redukcji w

czasie wielomianowym używa sie֒ redukcji w pamie֒ci logarytmicznej.

Pytanie, czy sa֒ to definicje równoważne, pozostaje pytaniem

otwartym. Taka definicja problemów NP-zupe lnych implikuje fakt,

że jeżeli tylko potrafimy rozwia֒zać jakikolwiek problem NP-zupe lny

w czasie wielomianowym, to potrafimy rozwia֒zać w czasie

wielomianowym wszystkie problemy NP. Problemy NP-zupe lne

można wie֒c traktować jako najtrudniejsze problemy klasy NP (z

punktu widzenia wielomianowej rozwia֒zywalności).

Pierwszym problemem, którego NP-zupe lność wykazano, by l

problem SAT, czyli problem spe lnialności formu l zdaniowych.

Udowodni l to w 1971 roku Stephen Cook.
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Problem co-NP zupe lny to taki, którego negacja jest NP zupe lna.

Problem nie może być jednocześnie NP-zupe lny i co-NP-zupe lny,

chyba że NP = co-NP. Przyk ladem problemu z klasy co-NP jest

Primality: czy liczba jest pierwsza, ( latwo niedeterministycznie

sprawdzić że nie jest). (raczej nie jest to problem NP-zupelny bo

Primality ∈ P). Przyk ladem problemu typu NP jest izomorfizm

grafów (nie wiadomo czy NP-zup lny ani czy należy do P). Pytanie,

czy problemy NP-zupe lne można rozwia֒zywać w czasie

wielomianowym, jest najwie֒ksza֒ zagadka֒ informatyki teoretycznej.

Cia֒gle nie udowodniono tego, czy P = NP , nie udowodniono także

nierówności P 6= NP , która jednoznacznie stwierdza laby, że jest to

niemożliwe. Rozwia֒zanie tego problemu znalaz lo sie֒ na líscie

problemów milenijnych. Mimo ufundowania miliona dolarów za

rozwia֒zanie problemu, nikomu sie֒ to nie uda lo.
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W sensie sprowadzalności wielomianowej obliczanie wyrażeń

logicznych jest równoważnym i dużo prostszym modelem

obliczeniowym:

Problem SAT:

dana formula logiczna F (x),

oblczyć wartość ∃x F (x).

Rozważamy formu ly w koninkcyjne postaci normalnej (CNF):

koniunkcja tzw. klauzul. 3SAT: każda klauzula ma co najwyżej

trzy sk ladowe.

Przyk lad: 3SAT — spe lnialność formu l logicznych w postaci 3CNF

(x1 ∨ ¬x2) ∧ (¬x1 ∨ x2 ∨ ¬x4) ∧ (¬x2 ∨ x4)
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Problem SAT jest NP-zupe lny.  Latwo można sprowadzić

SAT ⇒ 3SAT . Zatem 3SAT też NP-zupe lny.

Oczywistym jest że SAT ∈ NP.

NP-trudność.

Za lóżmy, że taśma maszyny zawiera tylko zera i jedynki. Dla danej

maszyny Turinga i wej́scia można skonstruować instancje֒ SAT

naste֒puja֒co: kolejne konfiguracje interpretujemy jako zbiory

zmiennych logicznych

> xi,k - zawartość i-tego miejsca na taśmie w k-tej konfiguracji.

> pozycjai,k - g lowica w k-tej konfiguracji jest na pozycji i,

> stank,s - stan maszyny w k-tej konfiguracji jest równy s.

Dzieki lokalności akcji obliczenie maszyny odpowiada koniunkcji

lokalnych zależności mie֒dzy zmiennymi xi,k, pozycjai,k, stank,s.
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Dowodzenie NP-trudności problemu kliki. Formu la:

(x ∨ y ∨ z) ∧ (x ∨ ¬y ∨ ¬z) ∧ (¬x ∨ y ∨ ¬z)

y z

−y

−z

y

−z

x −x

x
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Dla kontrastu pokażemy, że problem 2SAT posiada algorytm

liniowy. Przyk lad:

(x ∨ ¬y) ∧ (y ∨ ¬z) ∧ (¬x ∨ z) ∧ (¬z ∨ ¬y)

x y

z

x

z

y

Tworzymy graf zależności. Formu la jest spe lnialna, gdy nie ma

ścieżki od tej samej zmiennej do jej zaprzeczenia i odwrotnie.
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Obliczanie wartościowania spe lniaja֒cego formu le֒. Oblicz silnie

spójne sk ladowe grafu zależności. Niech U be֒dzie zbiorem tych x

(¬x), z których nie ma ścieżki do ¬x (x). Dla zbioru we֒z lów X

oznaczmy X̄ = {¬x : x ∈ X}. Stosujemy naste֒puja֒cy algorytm:

W := ∅;

while U niepusty do

x := delete(U);

Z := zbiór we֒z lów osia֒galnych z x w la֒cznie z x;

usuń elementy Z ∪ Z̄ ze zbioru U i z grafu;

W := W ∪ Z;

daj wartościowanie true elementom ze zbioru W
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Dwie proste modyfikacje 2SAT trudne algorytmicznie.

Problem MAX2SAT: sprawdzić, czy jest wartościowanie, które

spe lnia co najmniej 70% klauzul.

inaczej mówia֒c:

czy formula 2SAT jest prawdziwa na 70% ?

Problem jest NP-zupe lny.

Redukcja 3SAT ⇒ MAX2SAT

Każda֒ klauzule֒ (alternatywe֒ trzech tzw. litera lów) w formule 3SAT

zamieniamy na koniunkcje֒ 10 alternatyw o rozmiarze 1 lub 2 jak

poniżej. Dla każdej 3-klauzuli wprowadzamy nowa֒ zmienna֒ w.
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x y w

w

wzy

x z

x y

z
x

y

z

alternatywa 3 zmiennych

koniunkcja krotkich alternatyw

zx w y

Klauzula (x ∨ y ∨ z) jest prawdziwa ⇒ 7 spośród 10 klauzul po

prawej jest spe lnionych,

Klauzula (x ∨ y ∨ z) jest nieprawdziwa ⇒ co najwyżej 6.
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Druga modyfikacja 2SAT - #2SAT: ile jest wartościowań

spe lniaja֒cych formu le֒ 2CNF?

Pomimo tego, że 2SAT jest wielomianowy #2SAT jest NP-trudny,

a nawet wie֒cej, jest #P-zupe lny — wielomianowo sprowadzalny do

liczby wartościowań spe lniaja֒cych 3SAT. Pytanie to jest

równoważne wielomianowo problemowi: na ile sposobów maszyna

Turinga niedeterministycznie zaakceptuje dane wej́sciowe (da

odpowiedź TAK).

Podobnym problemem jest MATCHING. Konstrukcja jednego

pe lnego skojarzenia możliwa jest w czasie wielomianowym,

policzenie liczby takich skojarzeń jest jednak #P-zupe lne.

Natomiast policzenie liczby drzew rozpinaja֒cych i cykli Eulera jest

wielomianowe (dzie֒ki wyznacznikowi).



32

Drzewa.

W algorytmie dla problemu 2SAT potrzebowalísmy sprawdzać czy

sa֒ ścieżki x →∗ ¬x, ¬x →∗ x, inaczej mówia֒c czy dwa we֒z ly sa֒ w

tej samej silnie sójnej sk ladowej.

Jak obliczać silnie spójne sk ladowe ?

Metoda DFS.

Chodzimy po grafie — tylko po krawe֒dziach i zgodnie z orientacja֒,

jeśli wchodzimy do wierzcho lka który już by l odwiedzony — cofamy

sie֒.

Krawe֒dź (u, v) zaliczamy do drzewa DFS, gdy jest to krawe֒dź

pierwszego doj́scia do v.
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Algorytm DFS strukturalizuje graf: drzewo i reszta grafu.

Poza tym DFS daje pożyteczne numeracje — preorder (w porza֒dku

pierwszego odwiedzenia), postorder (w porza֒dku ostatniego

odwiedzenia).

Dwie techniczne definicje

GR — graf z odwrócona֒ orientacja֒.

DFS-Drzewo(G, v) - zawiera te wierzcho lki, do których możemy

doj́sć zgodnie z orientacja֒ z wierzcho lka v w grafie G.
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Sprawdzanie silnej spójności ca lego grafu sprowadza sie֒ do

dwukrotnego wykonania algorytmu DFS, na G i na GR.

graf G

v

graf  "odwrocony"  G

v

R

Silnie spójna sk ladowa zawieraja֒ca v =

DFS-Drzewo(G, v)∩ DFS-Drzewo(GR, v).
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Algorytm obliczaja֒cy silnie spójne sk ladowe grafu G o zbiorze

we֒z lów V :

ALGORYTM

Przejdź graf metoda֒ DFS i ponumeruj wierzcho lki w postorder;

for each v ∈ V w porza֒dku odwrotnym do postorder do

if v jeszcze niezaklasyfikowany do żadnej sk ladowej then

X := we֒z ly w DFS-TREE(GR, v);

zaklasyfikuj wszystkie v ∈ X do kolejnej sk ladowej;

usuń elementy X z grafu;
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Szkic uzasadnienia poprawności:

Niech x ∈ DFS-TREE(GR, v). Z algorytmu wiemy od razu że

istnieje ścieżka x →∗ v. Wystarczy udowodnić:

istnieje ścieżka v →∗ x.

Przypuśćmy, że takiej ścieżki nie ma. Rozważmy dwa przypadki

zależne od kolejności x, v w fazie wste֒pnej.

preorder - porza֒dek w sensie pierwszego odwiedzenia,

postorder - porza֒dek w sensie zakończenia *cofania sie֒) z

wierzcho lka

Wiemy że

postorder(x) < postorder(v).

x →∗ v.
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Przypuśćmy, że nie ma ścieżki v →∗ x.

Przypadek 1: preorder(x) < preorder(v).:

W momencie gdy zaczynalísmy chodzić po grafie zaczynajć od x,

żaden we֒ze l (poza x) na ścieżce x →∗ v nie by l jeszcze odwiedzony,

zatem odwiedzimy v w poddrzewie we֒z la x, wtedy v zakończymy

przed x, znowu mamy postorder(x) > postorder(v):

SPRZECZNOŚĆ.

Przypadek 2: preorder(x) > preorder(v).:

Je li nie zachodzi v →∗ x to v zakończymy przed x, zatem

postorder(x) > postorder(v): SPRZECZNOŚĆ.



41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

Preorder

>

<

Dygresja:

Silna orientacja grafu nieskierowanego (o ile taka orientacja istnieje)
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Dygresja: wykorzystanie drzewa do konstrukcji cyklu Eulera,

konstruujemy metoda֒ DFS “drzewo powrotów” (z prawej)

startujemy w korzeniu tego drzewa i jego krawe֒dzie używamy

wtedy, gdy nie ma innej alternatywy.



43

Poprawność. Chodzimy po grafie korzystaja֒c z czerwonych

krawe֒dzi na końcu W pewnym momencie utkne֒lísmy w we֒źle v, nie

ma już krawe֒dzi wychodza֒cych z v (palimy każdy most po którym

przeszlísmy).

v musi być korzeniem. No to wykorzystalísmy wszystkie krawe֒dzie

wychodza֒ce z v a wie֒c i wszystkie wchodza֒ce, czyli również te

czerwone.

Niech T be֒dzie drzewem czerwonych krawe֒dzi.

Zatem ta sama argumentacja dla naste֒pników v w drzewie T ,

wykorzystalísmy ich ostatnie krawae֒dzie to wykorzystalísmy

wszystkie. Rozumowanie przenosi sie֒ na naste֒pniki naste֒pników

itd.

Zatem obeszlísmy wszystkie krawe֒dzie.

⇒ Algorytm jest POPRAWNY.
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Dygresja: zadanie “mafia” z Olimpiady Informatycznej 2008, każdy

strzela do jednej osoby, w jednym kroku jeden strza l, jaka jest

maksymalna liczba osób, które przeżyja֒? Graf strzelania jest

zbiorem drzew z dodatkowa֒ krawe֒dzia֒ z korzenia. Jeśli te֒ krawe֒dź

usuniemy i strzelamy w postorder to może być o jedna֒ ofiare֒ za

dużo. Na cyklu strzelamy na końcu, zaczynaja֒c od korzenia.

1
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graf  strzelania postorder
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Drzewa cia֒g dalszy: algorytm zach lanny Huffmana.

Minimalizacja ważonej sumy g le֒bokości lísci.

Algorytm wybiera dwa najmniejsze elementy,  la֒czy je (pod la֒cza do

wspólnego ojca), naste֒pnie rekurencyjnie robi to samo dla

krótszego cia֒gu.

Ojciec jest pojedyńczym elementerm reprezentuja֒cym swoje dzieci,

waga ojca równa wadze sumarycznej dzieci.
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Minimalizujemy
∑

lisc v

waga(v) × glebokosc(v)

3 3 4 4

koszt = 28 

6 8

14drzewo Huffmana 
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Problem optymalnych drzew alfabetycznych i algorytm Hu-Tuckera

(jego wersja). Elementy o zadanych wagach musza֒ być w lísciach w

zadanej z góry kolejności. Algorytm zach lanny (para sa֒siednich

elementów o minimalnej sumie) nie dzia la.

4 3 3 4

7 7

14

koszt = 28 

3 3 4

6

4

10 14

koszt = 30
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Algorytm Hu-Tuckera (wersja Garsia-Wachs).

W kolejnym kroku algorytm wybiera pare elementów sa֒siednich o

lokalnie minimalnej sumie.

Algorytm  laczy te elementy w jeden, o wadze be֒da֒cej suma֒,

naste֒pnie przesuwa ten gruby element na prawo przed najbliższy

wie֒kszy lub równy element (ewentualnie na koniec.)
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Problemy NP-trudne a praktyka

Problemy o z lożoności wielomianowej (n, n3 itp.) — potrafimy je

rozwia֒zywać w praktyce (oczywíscie pod warunkiem, że wyk ladnik

nie jest zbyt duży), nawet dla dużych danych wej́sciowych.

Dla problemów NP-zupe lnych najlepsze znane algorytmy dzia laja֒

wyk ladniczo (2n, n! itp.), wie֒c chociaż teoretycznie potrafimy te

problemy rozwia֒zywać, to tylko dla bardzo ma lych danych

wej́sciowych mamy szanse֒ doczekać sie֒ na wynik obliczeń.
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Co możemy na to poradzić?

> potrzebujemy algorytmu wielomianowego

> możemy zgodzić sie֒ na to, aby znalezione rozwia֒zanie nie by lo

optymalne

Rozwia֒zania:

> heurystyki (nie ma gwarancji na jakość otrzymanego

rozwia֒zania, a nawet na to, że jakiekolwiek poprawne

rozwia֒zanie zostanie znalezione)

> algorytmy aproksymacyjne (daja֒ce gwarancje֒, że dostaniemy

rozwia֒zanie niedużo gorsze od rozwia֒zania optymalnego)

Wspó lczynnik aproksymacji — gwarancja jakości rozwia֒zania,

np. wspó lczynnik aproksymacji 2 oznacza, że rozwia֒zanie be֒dzie co

najwyżej 2 razy gorsze od optymalnego.
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> dobra wiadomość: dla wielu problemów NP-trudnych istnieja֒

dobre algorytmy aproksymacyjne (o niewielkim wspó lczynniku

aproksymacji)

> z la wiadomość: wielu problemów NP-trudnych nie można

dobrze aproksymować
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MAX 3SAT (wersja optymalizacyjna): znaleźć wartościowanie,

które spe lnia jak najwie֒ksza֒ liczbe֒ klauzul jednocześnie.

Prosty algorytm 2-aproksymacyjny:

> bierzemy dowolne wartościowanie (na przyk lad takie, które

wszystkim zmiennym przypisuje wartość TRUE)

> tworzymy wartościowanie przeciwne (w tym przypadku: takie,

które wszystkim zmiennym przypisuje wartość FALSE)

> sprawdzamy, ile klauzul jest spe lnionych w obu

wartościowaniach i wybieramy lepsze z nich
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Dlaczego to jest 2-aproksymacja:

> każda klauzula jest spe lniona przynajmniej dla jednego z tych

wartościowań

> lepsze wartościowanie spe lnia co najmniej po lowe֒ klauzul

Czy da sie֒ lepiej aproksymować ten problem? Tak: znany jest

algorytm aproksymacyjny o wspó lczynniku aproksymacji 8
7

[Karloff

& Zwick ’97]



57

Dużo innych problemów NP-trudnych potrafimy aproksymować ze

sta lym wspó lczynnikiem, na przyk lad:

> minimalne pokrycie wierzcho lkowe: 2-aproksymacja,

> metryczny problem komiwojażera: 3
2
-aproksymacja,

> najkrótsze nads lowo: 2.5-aproksymacja,

> problem plecakowy: aproksymacja z dowolnym

wspó lczynnikiem (1 + ε) - wielomianowy schemat aproksymacji

Jednak nie dla wszystkich problemów jest tak dobrze...
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Przyk lad: problem komiwojażera

Jeśli P 6= NP , to problemu tego nie można aproksymować z

żadnym wspó lczynnikiem x.

Dowód: redukcja z problemu cyklu Hamiltona

koszt 1
koszt (1+|V|*x)
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Problem komiwojażera jest jednym z niewielu problemów, dla

których można  latwo pokazać trudność aproksymacji. Przez d lugi

czas by lo bardzo niewiele takich negatywnych wyników. Sytuacja

zmieni la sie֒ dopiero w latach 90-tych, kiedy zosta lo udowodnione

jedno z najważniejszych twierdzeń w informatyce — twierdzenie

PCP.

W 2001 roku Sanjeev Arora, Uriel Feige, Shafi Goldwasser, Carsten

Lund, Laszlo Lovasz, Rajeev Motwani, Shmuel Safra, Madhu

Sudan i Mario Szegedy otrzymali nagrode֒ Gödla za twierdzenie

PCP oraz jego zastosowania w dowodzeniu trudności aproksymacji.

Nagroda Gödla to jedna z najbardziej prestiżowych nagród

przyznawanych w dziedzinie informatyki teoretycznej.
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W ostatnich latach nagrode֒ Gödla otrzymali także:

2002: Geraud Senizergues:

dowód, że problem równoważności deterministycznych

automatów ze stosem jest rozstrzygalny

2003: Yoav Freund, Robert Schapire: algorytm AdaBoost

2004: Maurice Herlihy, Mike Saks, Nir Shavit, Fotios Zaharoglou:

zastosowania topologii w teorii obliczeń rozproszonych

2005: Noga Alon, Yossi Matias, Mario Szegedy:

wk lad w rozwój algorytmów strumieniowych

2006: Manindra Agrawal, Neeraj Kayal, Nitin Saxena:

test pierwszości AKS

2007: Alexander Razborov, Steven Rudich: natural proofs
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Co mówi twierdzenie PCP?

Dla każdego problemu L z klasy NP istnieje maszyna Turinga,

która dostaje s lowo x i świadectwo p, oraz:

> jeśli x jest dobre (x ∈ L), to istnieje świadectwo, które jest

akceptowane zawsze,

> jeśli x jest z le (x /∈ L), to każde świadectwo jest akceptowane z

prawdopodobieństwem ≤ 3
4
,

> maszyna odczytuje tylko 3 bity świadectwa.
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Dlaczego może sie֒ to wydawać nieintuicyjne?

Przyk lad: MAX 3SAT.

Świadectwo: wartościowanie spe lniaja֒ce formu le֒.

Możemy sprawdzać probabilistycznie, czy formu la jest spe lniona:

wybieramy losowa֒ klauzule֒ i sprawdzamy, czy wartościowanie,

któremu odpowiada świadectwo spe lnia te֒ klauzule֒.

Wystarcza֒ 3 bity świadectwa — wartości 3 zmiennych.
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> Jeśli formu la jest spe lnialna, to istnieje świadectwo (poprawne

wartościowanie) akceptowane zawsze.

> Problem: jeśli formu la nie jest spe lnialna, to może istnieć

wartościowanie, które spe lnia prawie wszystkie klauzule

jednocześnie i wtedy nie wykryjemy tak  latwo (z

prawdopodobieństwem ≥ 1
4
), że świadectwo jest z le.
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Jednak okazuje sie֒, że dowolna֒ formu le֒ φ można przekszta lcić w

czasie wielomianowym do formu ly φ′, aby zachowane by ly warunki:

> jeśli φ jest spe lnialna, to φ′ też,

> jeśli φ nie jest spe lnialna, to w φ′ może być spe lnionych co

najwyżej pewien sta ly procent klauzul (np. 99%),

Gdybyśmy potrafili aproksymować ten problem ze wspó lczynnikiem

lepszym niż 100
99

, to potrafilibyśmy rozróżniać pomie֒dzy dwoma

powyższymi przypadkami, a tym samym rozwia֒zywać

wielomianowo problem NP-trudny.

Zatem aproksymacja tego problemu z pewnym sta lym

wspó lczynnikiem jest NP-trudna (Hastad: 8
7
− ε).
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Za pomoca֒ redukcji z problemu MAX 3SAT pokazano trudność

aproksymacji wielu innych problemów NP-trudnych. Wiemy na

przyk lad, że:

> problemu pokrycia wierzcho lkowego nie da sie֒ aproksymować z

pewnym sta lym wspó lczynnikiem aproksymacji,

> problemu pokrycia zbioru nie da sie֒ aproksymować z pewnym

wspó lczynnikiem c · log n,

> problemu maksymalnej kliki nie da sie֒ aproksymować ze

wspó lczynnikiem n1−ε


