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Έκδοση 1.3, 1/12/2011

Χρησιμοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές 
διαφάνειες του Kevin Wayne.



1.2  Πέντε Αντιπροσωπευτικά Προβλήματα



1. Χρονοπρογραμματισμός Διαστημάτων (Interval Scheduling)

Είσοδος.  Ένα σύνολο εργασιών (jobs) μα χρόνους εκκίνησης και χρόνους 

τερματισμού.

Σκοπός.  Να βρεθεί μέγιστο υποσύνολο εργασιών που είναι συμβατές

μεταξύ τους.
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συμβατές εργασίες: εργασίες 
που δεν επικαλύπτονται
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Χρονοπρογραμματισμός Διαστημάτων (Interval Scheduling)

• Πολυπλοκότητα: Το πρόβλημα ανήκει στην κλάση P των προβλημάτων 

που επιτρέπουν λύση σε πολυωνυμικό χρόνο (polynomial time).

• Μία λύση: Όπως θα δούμε σε παρακάτω μάθημα μπορεί να επιλυθεί με 

έναν «άπληστο» (greedy) αλγόριθμο. Η χρήση απληστίας είναι μια 

αλγοριθμική τεχνική.
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2. Σταθμισμένος χρονοπρογραμματισμός διαστημάτων
(weighted interval scheduling)

Είσοδος.  Ένα σύνολο εργασιών με χρόνους εκκίνησης, χρόνους 

τερματισμού και βάρη.

Σκοπός.  Να βρεθεί υποσύνολο μεγίστου βάρους με εργασίες που είναι 

συμβατές μεταξύ τους.
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Σταθμισμένος χρονοπρογραμματισμός διαστημάτων
(weighted interval scheduling)

• Πολυπλοκότητα: Είναι πιο απαιτητικό πρόβλημα από τον απλό 

χρονοπρογραμματισμό διαστημάτων, όμως ανήκει και αυτό στην κλάση P 

(επιλύεται σε πολυωνυμικό χρόνο).

• Μία λύση: Με χρήση της αλγοριθμικής τεχνικής του δυναμικού 

προγραμματισμού (dynamic programming)
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3. Διμερές ταίριασμα (bipartite matching)

Είσοδος.  Διμερές γράφημα.

Σκοπός. Να βρεθεί ταίριασμα με μέγιστο πλήθος ακμών.

1

2

A

B

7

C

5

2

E

3

B

D 4



Διμερές ταίριασμα (bipartite matching)

• Πολυπλοκότητα: Ανήκει στην κλάση P (επιλύεται σε πολυωνυμικό

χρόνο).

• Μια λύση: Με χρήση της αλγοριθμικής τεχνικής της επαύξησης 

(augmentation). Σταδιακά υπολογίζεται ένα όλο και μεγαλύτερο 

ταίριασμα οπισθοδρομώντας (backtracking) επιλεκτικά.
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4. Ανεξάρτητο σύνολο (independent set)

Είσοδος.  Γράφημα.

Σκοπός.  Να βρεθεί ανεξάρτητο σύνολο με το μέγιστο πλήθος κορυφών.

211

ανεξάρτητο σύνολο: υποσύνολο 
κορυφών τέτοιο ώστε δεν υπάρχει 
ακμή μεταξύ των κορυφών αυτών
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Ανεξάρτητο σύνολο (independent set)

Το πρόβλημα του ανεξάρτητου συνόλου: Ίσως δεν του φαίνεται με την πρώτη 

ματιά, είναι όμως ένα πολύ γενικό πρόβλημα.

Ο χρονοπρογραμματισμός διαστημάτων και το διμερές ταίριασμα μπορούν να 

κωδικοποιηθούν ως ειδικές περιπτώσεις του προβλήματος του ανεξαρτήτου 

συνόλου. 

Αυτό σημαίνει ότι ένας αλγόριθμος για το ανεξάρτητο σύνολο θα μπορούσε να 

επιλύσει 

τον χρονοπρογραμματισμό διαστημάτων, και
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• τον χρονοπρογραμματισμό διαστημάτων, και

• το διμερές ταίριασμα. 

Αναγωγές:

• Ένας αλγόριθμος για το ανεξάρτητο σύνολο μπορεί να λύσει και το πρόβλημα 

του χρονοπρογραμματισμού διαστημάτων.

• Επίσης, ο ίδιος αλγόριθμος μπορεί να λύσει το πρόβλημα του διμερούς 

ταιριάσματος.



Ανεξάρτητο σύνολο (independent set)
Πολυπλοκότητα. Το πρόβλημα του ανεξαρτήτου συνόλου θεωρείται ότι δεν ανήκει 

στην κλάση P. Είναι γνωστό ότι είναι πλήρες για την κλάση NP (non-deterministic 

polynomial).

Σχετικά με την επίλυση του προβλήματος. Δεν είναι γνωστός κάποιος πολυωνυμικός

αλγόριθμος για την επίλυση του προβλήματος. Εάν όμως μας δοθεί μια έτοιμη λύση, 

μπορούμε σε πολυωνυμικό χρόνο να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα της λύσης.

Παράδειγμα: Για ένα γράφημα με 1000 κόμβους θέλουμε να βρούμε εάν υπάρχει 
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Παράδειγμα: Για ένα γράφημα με 1000 κόμβους θέλουμε να βρούμε εάν υπάρχει 

ανεξάρτητο σύνολο μεγέθους 100.

• Εύρεση ανεξάρτητου συνόλου: Δεν γνωρίζουμε αλγόριθμο πολυωνυμικού χρόνου 

που μπορεί να το κάνει αυτό.

• Επιβεβαίωση: Εάν όμως μας δοθεί ένα τέτοιο ανεξάρτητο σύνολο τότε μπορούμε 

σε πολυωνυμικό χρόνο να επιβεβαιώσουμε ότι πράγματι είναι ένα τέτοιο 

ανεξάρτητο σύνολο.

Παρατήρηση: Ίσως το θέμα της αποδοτικής επιβεβαίωσης να μοιάζει μικρής 

σημασίας. Θα δούμε όμως (ξεκινώντας από το επόμενο πρόβλημα) ότι είναι ένα 

πολύ σημαντικό κριτήριο.



5. Ανταγωνιστική χωροθέτηση υπηρεσιών (competitive facility location)

Είσοδος.  Γράφημα με βάρος σε κάθε κόμβο.

Παίγνιο.  Δύο παίκτες επιλέγουν κόμβους εναλλάξ. Δεν επιτρέπεται η 

επιλογή ενός κόμβου εάν έχει ήδη επιλεγεί κάποιος από τους γείτονές του.

Σκοπός.  Να επιλεγεί ένα υποσύνολο κόμβων μεγίστου βάρους.
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Ο δεύτερος παίκτης μπορεί να εγγυηθεί 
συνολικό βάρος 20, όχι όμως 25.



Ανταγωνιστική χωροθέτηση υπηρεσιών (competitive facility location)

Πολυπλοκότητα. Φαίνεται να είναι μην ανήκει στην κλάση P αλλά ούτε και 

στην κλάση NP. Είναι πλήρες για την κλάση PSPACE και για το λόγο αυτό 

εκτιμάται ότι είναι πιο δύσκολο από οποιοδήποτε πρόβλημα της κλάσης NP.

Επιβεβαίωση. Για συγκεκριμένο στιγμιότυπο του προβλήματος μπορούμε να 

δείξουμε ότι ο παίκτης μπορεί πάντοτε να πετύχει πχ. σκορ τουλάχιστον 

25; 

Εάν θεωρήσουμε ότι κάποιος γνωρίζει την απάντηση, μπορεί να μας πείσει 
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Εάν θεωρήσουμε ότι κάποιος γνωρίζει την απάντηση, μπορεί να μας πείσει 

και εμάς;

Αρκετά επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής είναι πλήρη για την κλάση 

PSPACE και επομένως δεν γνωρίζουμε κάποιον αποδοτικό αλγόριθμο για 

την βέλτιστη επίλυσή τους.



Πέντε Αντιπροσωπευτικά Προβλήματα

1. Χρονοπρογραμματισμός διαστημάτων:

n log n άπληστος (greedy) αλγόριθμος.

2. Σταθμισμένος χρονοπρογραμματισμός διαστημάτων:  

n log n αλγόριθμος με δυναμικό προγραμματισμό.

3. Διμερές ταίριασμα:  nk αλγόριθμος βασισμένος 

20

11

16

13

23

12

20

26

1

2

A

B

14

3. Διμερές ταίριασμα:  nk αλγόριθμος βασισμένος 

αλγόριθμο μέγιστης ροής.

4. Ανεξάρτητο σύνολο:  NP-πλήρης (NP-complete).

5. Ανταγωνιστική χωροθέτηση εργασιών:  PSPACE-πλήρης (PSPACE-

complete).
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