
Kompleksitet 
Vi bruker ressurser når vi regner. I kompleksitetsteori undersøker vi ressursbruk som funksjon av 
størrelse på dataene vi sender inn til beregningen. 

Størrelse på data 
Vi kan stort sett tenke oss dataene som stringer. Da kan lengden på stringen være et mål på 
størrelsen.  

Ressurser 
For beregninger tar en gjerne med to typer ressurser 

• TID – hvor lang tid beregningen tar 

• ROM – hvor mye plass en trenger til beregningen. Husk at beregningen vil ofte kreve et ytre 
medium og vi ønsker å vite hvor mye plass i det en beregning tar 

En kunne ha tenkt seg flere typer ressurser, men dette er de to vi arbeider mest med i 
kompleksitetsteori. 

Ressurser i turingmaskiner 
Her er ressursmålene enkle 

• TID – antall steg i beregningen 

• ROM – antall ruter på tapen som blir skrevet på 

Vi er sjelden interessert i nøyaktig beregning av ressursbruken. Vi er mest interessert i å gi estimat av 
veksten av ressursbruk som funksjon av størrelsen på input. Typiske svar er at veksten er 

• Logaritmisk 

• Polynomiell 

• Eksponensiell 

P ≠ NP 
Hvorfor er dette et interessant problem? 

• P – beregninger som kan utføres i polynomiell tid 

• Først sier en at det er bare beregninger med polynomiell vekst som er praktisk beregnbare. 

• En kan vise P ≠ NP om en kan vise at beregningen av tilfredsstillbarhet i utsagnskalkyle ikke 
kan løses i polynomiell tid 

• Mange kjente problemer som er på grensen til hva som er praktisk beregnbare viser seg å 
være akkurat like komplekse som tilfredsstillbarhet i utsagnskalkyle. La oss nevne noen ved 
navn 



o Travelling Salesman 
o Hamilton vei i en graf 
o Knapsack – dette brukes i dechiffrering som et problem som en tror ikke er praktisk 

beregnbart 
o Legge timeplan 

• Om en kan vise at et av disse problemene er praktisk beregnbar, så vil alle være det. 

• Felles for alle slike NP problem er at de er assymmetriske – det er vanskelig å finne en 
løsning, men gitt et forslag til løsning er det lett å sjekke om forslaget faktisk er en løsning. 

Grensen mellom P og NP 
La oss ta for oss gifteproblemet: Gitt en mengde av menn og damer – og med opplysninger om at 
noen liker hverandre og andre liker ikke hverandre. Da fins det en polynomiell algoritme som kan 
avgjøre om det er mulig å gifte bort alle slik at ingen mann og dame som ikke liker hverandre blir gift. 

Nå øker vi antall kjønn til 3. Gitt en mengde av menn og damer og biler – og med opplysninger om 
hvem som liker / liker ikke hverandre. Da vil den beste beregningen være NP – ingen vet om det fins 
noen praktisk beregnbar måte å regne det ut på. 

Logaritmisk – polynomiell – eksponensiell 
Det er flere grunner til at slik vekst ofte forkommer i beregninger. La oss nevne en. Ofte kan vi velge 
om vi vil arbeide med et tall eller en representasjon av tallet. Om vi vil regne med 1000 kryss eller 
med stringen 1000. Nå har vi sammenhengen 

 

 

 

 

 

 

• Om vi har tallet  n  , så vil representasjonen av den ha størrelse  log n 

• Om vi har representasjon av størrelse  n, så kan det representere tall 2n 

Dette gjelder for binær representasjon. Tilsvarende for andre tallsystemer. 
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