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Oppgave 1 (Korteste sti) Problemer som handler om å finne korte stier i grafer blir
viktige for oss senere. Her er et slikt problemet definert for urettede grafer, men det kan
defineres for rettede grafer p̊a en tilsvarende m̊ate.

SHORTEST PATH

Instans: En graf G, og to noder s, t ∈ V
Spørsm̊al: Hva er lengden til den korteste stien fra s til t i G?

Formuler dette problemet som et avgjørelsesproblem.

Oppgave 2 (P) Anta at du blir bedt om å vise at problem X er i P . Forklar hvorfor det
holder å vise at X ≤p Y , der Y ∈ P .

Løsningsforslag Hvis du har vist at X ≤p Y , betyr det at det er mulig å oversette
instanser av X til instanser av Y i polynomiell tid, p̊a en m̊ate som bevarer ja/nei-
egenskapene til instansene.

For å vise at X ∈ P m̊a vi vite at det finnes en algoritme, Ax, som løser X i polynomiell
tid. En slik algoritme finnes: AX blir gitt en instans av X. Bruk reduksjonen fra X til Y
for å f̊a ut en instans av Y . Deretter gir du den instansen til en algoritme, AY , som løser
Y . Til slutt svarer AX det samme (ja eller nei) som AY .

Vi vet at AY finnes siden Y ∈ P og vi vet at AY kjører i polynomiell tid. Reduksjonen
kjører ogs̊a i polynomiell tid. Siden b̊ade reduksjonen og AY kjører i polynomiell tid,
kjører ogs̊a AX i polynomiell tid. I tillegg vet vi at reduksjonen er korrekt s̊a vi vet at AX

faktisk løser X.

Oppgave 3 (NP-kompletthet) Anta at du nettopp har vist at et problem A er NP -
komplett. I beviset viste du blant annet at B ≤P A, der B er et kjent NP -komplett
problem. Hvordan vet vi med sikkerhet vite at A ≤p B?
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Løsningsforslag Dette f̊ar vi ved definisjonen av NP -kompletthet. Siden b̊ade A og B
er NP -komplette vet vi at begge er i NP og at begge er NP -harde. Det impliserer at
de kan (polynomtid)reduseres til hverandre. Mer spesifikt vet vi at A ≤P B fordi vi vet
at A ∈ NP , og vi vet at alle problemer i NP kan polynomtidreduseres til B, fordi B er
NP -hardt.

Oppgave 4 (NP-kompletthet) I forelesningen viste vi at
PARTITION ≤p SUBSET−SUM . Hvordan kan man redusere den andre veien, nemlig
SUBSET−SUM ≤p PARTITION?

Hint: Legg til to store elementer i S, som tvinger en algoritme for PARTITION til å
løse SUBSET−SUM for deg.

Løsningsforslag Gitt en instans 〈Ss, k〉 av SUBSET−SUM , lager vi en instans av
PARTITION p̊a følgende m̊ate:

• Anta at summen av Ss er Zs

• Hvis k > Zs, returner SP = {1} (en nei-instans av PARTITION)

• Hvis k = 0, returner SP = {1, 2, 3} (en ja-instans av PARTITION)

• Returner SP = Ss ∪ {2ZS , ZS + 2k}

Reduksjonen bruker polynomiell tid i forhold til størrelsen p̊a input, siden vi kun legger
til to elementer og begge er av polynom størrelsesorden i forhold til størrelsen p̊a input.

Korrekthet : Vi skal n̊a viste at redusjonen gir en ja-instans hvis og bare hvis den fikk inn
en ja-instans.

Hvis det finnes en delmengde D ⊆ Ss som summerer til k, kan SP partisjoneres i to
delmengder D1 og D2 av samme sum p̊a følgende m̊ate: D1 = D ∪ {2ZS} og D2 =
(SS \D)∪{ZS + 2k}. Begge delmengdene summerer til 2ZS +k som er halvparten av SP .

Hvis SP kan partisjoneres, finnes det to ikke-overlappende delmengder, D1 og D2, av SP

som tilsammen utgjør SP . Begge disse må summere til 2ZS + k (halvparten av summen
til SP ). Dette impliserer at de to nye elementene (2ZS og ZS + 2k) m̊a være i forkjellige
delmengder. Vi antar for enkelhets skyld at 2ZS ∈ D1. Resten av elementene i D1

m̊a summere til k, og alle m̊a velges fra SS som vil si at 〈Ss, k〉 er en ja-instans av
SUBSET−SUM .

Eksempel : Anta at SS = {3, 5, 13} og k = 18. Vi regner ut ZS = 21. Vi f̊ar at SP =
{3, 5, 13, 42, 57}. Dette er en ja-instans av PARTITION fordi den kan partisjoneres slik:
{{42, 5, 13}, {57, 3}}.

Oppgave 5 (Fullfør beviset) Et interessant problem kalt
SUBGRAPH−ISOMORPHISM handler om å sjekke om en graf inneholder en annen.

SUBGRAPH-ISOMORPHISM

Instans: To grafer G og H
Spørsm̊al: Er H isomorf med en subgraf av G?

Her er et ufullstendig bevis for at SUBGRAPH−ISOMORPHISM er NP -komplett:

Vi kan vise at SUBGRAPH−ISOMORPHISM er NP -hardt ved å redusere CLIQUE
til det.
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Gitt en instans 〈GQ, k〉 av CLIQUE, lager vi instansen 〈GQ, H〉 av
SUBGRAPH−ISOMORPHISM , der H er en komplett graf av størrelse k.

1. Forklar hvorfor denne reduksjonen er korrekt

2. Vis at reduksjonen er polynomiell

3. Fullfør beviset ved å vise at SUBGRAPH − ISOMORPHISM er i NP , ved hjelp
av sertifikater

Løsningsforslag:

1. Hvis 〈GQ, k〉 er en ja-instans av CLIQUE, vet vi at GQ inneholder en klikk av
størrelse k. En klikk av størrelse k er en komplett graf med k noder. Siden
alle komplette grafer av størrelse k er isomorfe m̊a 〈GQ, H〉 være en ja-instans av
SUBGRAPH−ISOMORPHISM . Den andre retningen vises tilsvarende.

2. Polynomiell tid: Reduksjonen lager en komplett graf med k noder som har
|E| = O(k2). Dette er polynomielt siden k var en del av input.

3. SUBGRAPH−ISOMORPHISM har serftifikater tilsvarende sertifikaterne i
GRAPH−ISOMORPHISM , som vi s̊a i forelesningen.

Sertifikatet her er en mapping fra en delmengde av nodene i G til nodene i H. For å
verifisere en ja-instans gitt et slikt sertifikat, g̊ar vi gjennom nabolistene til G og H
og sjekker at de samsvarer for noder som mappes til hverandre. Det å g̊a gjennom
nabo-lista til alle noder i en graf har vi sett at kan gjøres i polynomiell tid.
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