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• Dagens tema: Mer om NP-kompletthet
– Altså: Hva kan ikke gjøres raskt (med mindre P = NP)

• Også her:
– Dette har blitt framstilt litt annerledes tidligere år
– Pensum blir foilene, og en del fra læreboka, kap. 26

• Framover:
29/10 - Ikke forelesning, på grunn av Dagen@ifi
5/11 – Om ”matchinger” og flyt i nettverk (inngår i Oblig 3)

Siste ordinære forelesning: 19/11
Gjennomgåelse av eksamen 2008:   26/11 eller 3/12



• Angående avgjørbarhet:
– Foilene fra forelesningen 8/10
– Støttelitteratur (ikke pensum):

• Kompendiet til Karebeg og Djurhuus (se fjorårets pensumliste)
• Oppkopierte sider fra ”Algorithmics” (kap. 8)

• Angående NP-kompletthet:
– Foilene fra forelesningene 15/10 og 22/10
– Boka, kap 26, til og med 26.5 (nøyaktig utplukk på pensumlista)
– Støttelitteratur (ikke pensum):

• Kompendiet til Karebeg og Djurhuus (se fjorårets pensumliste)
• Boka ”Algorithmics” (kap 7). Må eventuelt skaffes selv, forfatter: 

David Harel.
• Boka ”Computers and Intractability”, av Garey og Johnson

Pensum (også angitt forrige gang)
Om avgjørbarhet og NP-kompletthet



• Kurt Gödel (1931): Ufullstendighetsresultater.
• Alan Turing (1936): «On computable numbers, with an application 

to the Entscheidungsproblem».
• Cook / Levin (1971): NP-completeness. Også Karp var sentral
• Vi snakker så langt altså bare om ja/nei-spørsmål

Vår inndeling av verden

Umedgjørlige

Cook, Levins og Karps resultater og teknikker

P  (Polynomisk kjøretid)

Uavgjørbare
Turings resultater og teknikker



• Problemklassen P (Det som kan løses i polynomisk tid)
– Denne klassen er uavhengig av maskintype
– Må passe litt hva som er instanslengden ved tall
– Må passe litt på hva som er et elementært skritt

• Polynomisitet i forbindelse med def. av NP etc.
– Når problemet er gitt, må man kunne angi polynomer som

• begrenser størrelsene under i forhold til instans-størrelsen s
• passer for alle instanser av dette problemet 

– p1(s) begrenser hvor langt et sertifikat kan være
– p2(s) begrenser hvor lang tid det kan ta å sjekke at et påstått 

sertifikat faktisk er det
– p3(s) bergrenser hvor lang tid et ”elem. Skritt” kan ta

Litt repetisjon om Polynomisitet



Altså: Om A er løsbart i polynomisk tid, så er også B det
Polynomisk reduksjon, altså: B ∝ A

Algoritme som 
løser A-instanser

Transformerer 
B-instans til 
”ekvivalent”
A-instans,

A-instans

Ja

Nei
B-instans

Ja

Nei

(på A)

(på A)

(på B)

(på B)

• Dersom en A-instans kan løses i polynomisk tid: p1(sizeA)
• Og en B-instans kan transformeres til en ekvivalent A-instans 

i polynomisk tid: p2(sizeB)

• Da vil A-instansen ikke være større enn p2(sizeB), 
• Fordi tidligere bestemt: Det tar ett skritt å outputte et ”tegn”

• Og tiden det tar å løse en B-instans blir dermed begrenset av 
p1(p2(sizeB))  som også er polynomisk!



• Det er mange problemer som ikke passer inn i teorien så langt 
– fordi de ikke er ja/nei-problemer (desisjonsproblemer)!

• Mange NP-komplette problemer har f.eks. en ”optimaliseringsutgave”:
– Travel Salgsmann (TSP): Hva er lengden av den korteste måten å reise 

innom alle byene på, og tilbake?
– Klikk:  Hvor mange noder kan man plukke i denne grafen slik at det er 

kanter alle til alle?

• Vi innfører derfor begrepet et NP-hardt problem

• Det er rett og slett et problem som, om det var løsbart i polynomisk tid, 
ville gjøre at et NP-komplett problem kunne løses i polynomisk tid
– Altså: Et NP-hardt problem kan ikke løses i polynomisk tid med mindre 

P = NP (som altså er lite trolig!?)

• Alle opt.-utgaver av NP-komplette problemer er NP-harde

NP-harde problemer
Minst like tidkrevende som de NP-komplette



• Mange NP-komplette problemer har f.eks. en 
”optimaliseringsutgave”, f.eks.:
– KLIKK:  Hvor mange noder kan man plukke i en gitt graf slik 

at det er kanter alle til alle i utplukket?

• En algoritme for å finne den størst mulige klikk, gitt at vi har en 
algoritme for å avgjøre om det finnes en klikk av størrelse k:
– Vi finner en størrelse s, på en størst tenkelig klikk

• Her kan denne settes lik antall noder, men den vil alltid være 
polynomisk begrenset av instans-størrelsen

– Vi gjør så binærsøking i området [1..s], med ja/nei-algoritmen
for KLIKK som test.

• Denne søkingen vil finne svaret innen log(s) søke-skritt, altså
lineært i antall siffer  i s.  

• Dermed blir hele algoritmen bare ”polynomisk verre” enn ja/nei-
KLIKK

Optimaliserings-utgaver
av NP-komplette problemer er vanligvis 
ikke ”vanskeligere” enn ja/nei-utgaven



• Komplementet av et problem i NP er det samme problemet, 
men med omvendt spørsmålet.
– F.eks. er spørsmålet i ko-KLIKK: ”Er det slik at det ikke finnes 

noen klikk av størrelse k?”.

• Vi kan observere at om et problem er i P så er det også med 
ko-P. 
– Det kommer av at både ja- og nei-svar kan gies i polynomisk tid 
– Altså er P og ko-P samme mengden.

• Mange spørsmål omkring dette som ikke er avklart.
– Hvilke av områdene er tomme?

• Om P=NP  så faller det  hele sammen til P

NP og ko-NP

P

NP-komplette
problemer

Komplementet av
NP-komplette
problemer

ko-NP NP



• Det han gjorde var å se på et helt generelt problem i NP
– Og tenke seg en gitt instans A av dette
– Og så se på hva betingelsene er for at en generell streng (som altså er 

polynomisk begrenset i lengde) er et ja-sertifikat for A.
– Sertifikatet representerte han som et antall boolske variable

• Han klarte så å sette opp en betingelse (på ”SAT-form”, i de boolske 
variable) som inneholdt alle kravene for at dette skal være et ja-vitne 
for denne instansen.
– Det betydde at dette logiske uttrykket var tilfredstillbart hvis og bare hvis 

det fantes et ja-sertifikat for instansen A.
– Og det logiske uttrykket var polynomisk i størrelse i forhold til A (noe som 

først og fremst kommer av at sertifikat-lengden er polynomisk i forhold til 
A).

• Dermed hadde han altså vist at et vilkårlig problem A i NP kan 
reduseres til SAT, altså at A ∝ SAT

Hvordan kan Cooks teorem bevises?
Repetisjon. Enkel skisse!



Hamiltonsk løkke
Instans: En urettet graf G
Spørsmål: Er det en enkel løkke i G som er innom alle nodene?

Satisfiability (SAT, i boka ”CNF-SAT”)
Instans: Et logisk uttrykk på formen: (b1 ∨ !b2) ∧ (b3 ∨ !b1 ∨ b2) ∧ (…) ∧ …
Spørsmål: Finnes det en verdisetting av b1, b2, … slik at uttrykket er true ?

Subset sum
Instans: Gitt en sekvens av positive heltall, og et positivt heltall K
Spørsmål: Finnes det et utplukk av tallene i sekvensen som har sum K?

3DMatching
Instans: Gitt et antall noder, og et antall 3-kanter (forbinder 3 noder) og tall K
Spørsmål: Kan vi plukke K slike 3-kanter som ikke er ”borti” hverandre?

3Eksakt Dekning
Instans: Gitt et antall noder, og et antall 3-kanter (forbinder 3 noder) 
Spørsmål: Kan vi plukke slike 3-kanter slik at de ikke er borti hverandre og slik

at de dekker alle noder

Noen NP-komplette problemer
For liste av NP-komplette problemer se f.eks.: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_NP-complete_problems



SAT             (i boka SAT=CNF SAT)

3DMatching 3SAT            (i boka 3SAT=3-CNF SAT)

3Eksakt Dekning    Graf-Farging Klikk

Subset Sum      Dekkende Nodemengde    

Hamiltonsk Løkke              Uavhengig Nodemengde

• At SAT er NP-komplett ble vist av Cook 1972:  A∈NP  =>  A∝SAT
• De andre kan man vise ved polynomiske reduksjoner 

F.eks.  SAT ∝ 3SAT
• Vi skal vise de som er angitt med rødt
• De andre er ikke pensum
• Alle røde og svarte reduksjoner over er vist i boka
• Den grønne er litt komplisert (kan se på foilene fra 2008)

Noen NP-komplette problemer 
Og en mulig måte å bevise at de er NP-komplette

Ofte er  de 
tilsvarende 
2-problemene 
er i P



• En instans av SAT ser altså slik ut: 
(b1 ∨ !b2) ∧ (b3 ∨ !b1 ∨ b2) ∧ (…) ∧ …

der hver parentes kan ha et så langt eller-uttrykk:   (b ∨ c ∨ …) 
man bare ønsker.

• En instans av 3SAT er helt lik, bare at alle eller-uttrykkene er 
nøyaktig 3 lange, altså har formen: (b ∨ c ∨ d)

• Vi må altså vise at enhver SAT-instans S kan transformeres til 
en 3SAT-instans 3S slik at:

- Transformasjonen kan gjøres i polynomisk tid
- S er tilfredsstillbar hvis og bare hvis 3S er det.

SAT ∝ 3SAT



• SAT-instans:       (b1 ∨ !b2) ∧ (b3 ∨ !b1 ∨ b2) ∧ (…) ∧ …

• Transformasjonen SAT => 3SAT tar ett og ett eller-uttrykk

• For eller-uttrykk lenger enn 3 bruker vi følgende omskriving:
(b ∨ c ∨ d ∨ e ∨ f ∨ g)  går til:

(b ∨ c ∨ x )∧(!x ∨ d ∨ y)∧(!y ∨ e ∨ z)∧(!z ∨ f ∨ g)
De fete variablene x, y og z er nye variable som herved innføres

• For eller-uttrykk kortere enn 3 bruker vi følgende omskriving:
(b ∨ c)  går til: (b ∨ c ∨ x )∧(b ∨ c ∨ !x)

(b)  går til: (b ∨ x ∨ y )∧(b ∨ x ∨ !y)∧(b ∨ !x ∨ y)∧(b ∨ !x ∨ !y)

• Det å vise at SAT- og 3SAT-instansene her er ekvivalente og at 
transformasjonen går i polynomisk tid blir en oppgave på
gruppen neste gang.

Fortsatt: SAT ∝ 3SAT



KLIKK:  Instans:    En urettet graf G
Spørsmål: Finnes et utplukk av noder som har kanter

alle til alle?

En tilfeldig SAT-instans:
(b1 ∨ !b2) ∧ (b3 ∨ !b1 ∨ b2) ∧ (!b4 ∨ !b3 ) ∧ (!b4 )

SAT ∝ KLIKK 
(hårfint forandret fra forelesningen)

b1,1

b3,2

!b2,1

b2,2!b1,2

!b4,3

!b3,3

!b4,4

Kant mellom alle noder som:
- Ikke har motsatt første-del
- Og ikke har likt sistetall

Må vise:
SAT-inst er tilfredstillbar

Det finnes en klikk av størrelse 
4 i grafen (4 = antall eller-
uttrykk i SAT-instansen)



(b1 ∨ !b2) ∧ (b3 ∨ !b1 ∨ b2) ∧ (!b4 ∨ !b3 ) ∧ (!b4 )

Fortsatt: SAT ∝ KLIKK

Må vise:
SAT-inst er tilfredstillbar

Det finnes en klikk av størrelse 
4 i grafen (antall eller-uttrykk i 
SAT-instansen)

Dersom det finnes en klikk av riktig størrelse:
- Alle eller-uttrykk må være representert
- Nodene i klikken angir hvilken som skal være true eller false

Dersom  SAT-instansen er tilfredstillbar:
- Da velger vi fra hvert eller-uttrykk en x eller !x som er true 
- Vi kan da sjekke at disse, sett som noder, utgjør en klikk

b1,1

b3,2

!b2,1

b2,2!b1,2

!b4,3

!b3,3

!b4,4



Uavhengig Nodemengde:  
Instans: En urettet graf G og et tall k
Spørsmål: Finnes et utplukk av k noder slik at ingen av

nodene har kanter seg i mellom.?

Bevis:
• Dette er i realiteten samme spørsmål som KLIKK, bare med en liten 

vri.

• Om vi har en instans av KLIKK, så transformerer vi den ved å lage 
kanter der det ikke var kanter, og å fjerne alle de gamle kantene.

• Vi spør så etter en uavhengig nodemengde i denne av samme 
størrelse k.  
– Det er da lett å vise at dette er en ja-instans for Uavhengig 

Nodemengde hvis og bare hvis den opprinnelige grafen hadde en klikk 
av størrelse k.

KLIKK ∝ Uavhengig Nodemengde 



Dekkende Nodemengde:
Instans: En urettet graf G og tall k
Spørsmål: Finnes et utplukk av k noder slik at alle kanter har

minst én ende-node i utplukket?
Bevis:
• Dette er også veldig like spørsmål av KLIKK, bare med en liten vri.

• Som i forrige bevis: Om vi har en instans av KLIKK, så transformerer vi 
den ved å sette kanter der det ikke var kanter, og å fjerne alle de 
gamle kantene.

• Nytt spørsmål: Vi spør så etter en Dekkende Nodemengde i denne 
grafen av størrelse N-k, der N er antall noder i grafen.  

• Det er da lett å vise at dette er en ja-instans for Dekkende 
Nodemengde hvis og bare hvis den opprinnelige grafen hadde en klikk 
av størrelse k.

KLIKK ∝ Dekkende Nodemengde 
(Erkjennelse etter forelesningen: Det hadde nok her vært enda greiere å

redusere fra Uavhengig Nodemengde)


