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πρόβλημα αναζήτησης (search problem) 

Ένα πρόβλημα αναζήτησης είναι ένα πρόβλημα στο οποίο το ζητούμενο 

είναι μέσα σε ένα πλήθος πιθανών λύσεων να βρεθεί μια λύση που 

ικανοποιεί συγκεκριμένες ιδιότητες. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να 

μπορεί να ελεγχθεί σε πολυωνυμικό χρόνο για την ορθότητά της. 

 

Για παράδειγμα στο πρόβλημα του ανεξάρτητου συνόλου σε γράφημα G το 

σύνολο των πιθανών υποσυνόλων του συνόλου κορυφών V είναι ο χώρος 

των πιθανών λύσεων. Το ζητούμενο είναι δεδομένου ενός αριθμού k να 

βρεθεί ανεξάρτητο σύνολο μεγέθους τουλάχιστον k. 
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πρόβλημα αναζήτησης (search problem) 

Είναι εύκολο να δούμε ότι εάν μπορούμε να λύσουμε το ένα πρόβλημα (πχ. 

εύρεση μεγίστου ανεξαρτήτου συνόλου) τότε μπορούμε να λύσουμε και το 

άλλο (πχ. εύρεση ανεξαρτήτου συνόλου μεγέθους τουλάχιστον k).  

 

Έστω P το πρόβλημα του μεγίστου ανεξαρτήτου συνόλου και P’ το 

πρόβλημα της εύρεση ανεξαρτήτου συνόλου μεγέθους τουλάχιστον k. 

1. Μπορούμε να λύσουμε το P’ λύνοντας ένα αντίστοιχο πρόβλημα P. 

2. Μπορούμε να λύσουμε το P λύνοντας O(log2n) αντίστοιχα προβλήματα 

P, όπου n είναι το πλήθος των κόμβων του γραφήματος. 
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Σχεδιασμός Αλγορίθμων 

Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων 

• Greedy. 

• Divide and conquer. 

• Dynamic programming. 

• Duality. 

• Reductions. 

• Local search. 

• Randomization. 

 

Έννοιες για μη ύπαρξη αποδοτικού αλγορίθμου. 

• NP-completeness: Δεν αναμένεται να υπάρχει O(nk) αλγόριθμος. 

• PSPACE-completeness: Δεν αναμένεται να υπάρχει O(nk) αλγόριθμος 

επιβεβαίωσης μιας λύσης. 

• Undecidability: Δεν μπορεί να υπάρξει αλγόριθμος. 
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Κλάσεις Πολυπλοκότητας 

 P: το σύνολο των προβλημάτων για τα οποία υπάρχει αλγόριθμος με 

πολυωνυμική πολυπλοκότητα χρόνου 

– Παράδειγμα: Ταξινόμηση n αριθμών 

 

 NP: το σύνολο των προβλημάτων για τα οποία υπάρχει αλγόριθμος  

 που μπορεί να επαληθεύσει μια έγκυρη λύση σε πολυωνυμικό χρόνο ή 

διαφορετικά μια μη-ντετερμινιστική μηχανή Turing  μπορεί να λύσει το 

πρόβλημα σε πολυωνυμικό χρόνο. Από την τελευταία περιγραφή πήρε η 

κλάση το όνομά της: Non-deterministic Polynomial time 

– Παράδειγμα: Εύρεση ανεξάρτητου συνόλου σε γράφημα G 

 

 Ισχύει ότι PNP και εικάζεται ότι η κλάση NP είναι ευρύτερη της P 

χωρίς αυτό να έχει αποδειχθεί ακόμα. 



Άλλες κλάσεις πολυπλοκότητας 

Οι κλάσεις πολυπλοκότητας δεν εξαντλούνται με τις P και NP. Υπάρχει για 

παράδειγμα η κλάση PSPACE για την οποία ισχύει NP PSPACE και 

εικάζεται ότι η PSPACE είναι ευρύτερη της NP χωρίς αυτό να έχει 

αποδειχθεί ακόμα. 

 

Υπάρχουν επίσης ειδικές κλάσεις πολυπλοκότητας που αφορούν 

τυχαιοκρατικούς υπολογισμούς (BPP, RP, κτλ.), κλάσεις που αφορούν 

αλγορίθμους προσέγγισης (MAXSNP), κτλ. 
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Αναγωγή Πολυωνυμικού Χρόνου 

Σκοπός.  Ομαδοποίηση προβλημάτων σε κλάσεις με ισοδύναμη 

πολυπλοκότητα χρόνου. 

 

Σχεδιασμός αλγορίθμων.  Εάν X  P Y και το Y επιλύεται σε πολυωνυμικό 

χρόνο, τότε και το X μπορεί να επιλυθεί σε πολυωνυμικό χρόνο. 

 

Απόδειξη Δυσεπιλυσιμότητας.  Εάν X  P Y και το X δεν μπορεί να λυθεί σε 

πολυωνυμικό χρόνο, τότε και το Y δεν μπορεί να λυθεί σε πολυωνυμικό 

χρόνο. 

 

Ισοδυναμία.  Εάν X  P Y και Y  P X, τότε X  P Y. 

 



Παράδειγμα μιας αναγωγής 
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ανεξάρτητο σύνολο (independent set) 

Ανεξάρτητο σύνολο:  Για γράφημα G = (V, E) και ακέραιο k, υπάρχει σύνολο 
κορυφών S  V τέτοιο ώστε |S|  k, και για κάθε ακμή το πολύ μία κορυφή 
της να ανήκει στο S (ουσιαστικά δηλαδή να μην υπάρχουν ακμές μεταξύ 
των κορυφών του S); 
 
Παράδειγμα.  Υπάρχει ανεξάρτητο σύνολο με μέγεθος  6;  Ναι. 

Παράδειγμα. Υπάρχει ανεξάρτητο σύνολο με μέγεθος  7; Όχι. 

 

 

ανεξάρτητο σύνολο 
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Κάλυψη Κορυφών (Vertex Cover) 

Κάλυψη κορυφών:  Για γράφημα G = (V, E) και ακέραιο k, υπάρχει σύνολο 
κορυφών S  V τέτοιο ώστε |S|  k, και για κάθε ακμή, τουλάχιστον ένα 
από τα άκρα της να βρίσκεται στο S; 
 
Παράδειγμα.  Υπάρχει κάλυψη κορυφών μεγέθους  4;  Ναι. 

Παράδειγμα. Υπάρχει κάλυψη κορυφών μεγέθους  3;  Όχι. 

 

 

κάλυψη κορυφών 
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Κάλυψη κορυφών και ανεξάρτητο σύνολο 

Ισχυρισμός.  Κάλυψη-κορυφών P Ανεξάρτητο-σύνολο. 

Απόδειξη.  Θα δείξουμε ότι S είναι ένα ανεξάρτητο σύνολο αν και μόνο αν 

το V  S είναι μια κάλυψη συνόλου. 

κάλυψη κορυφών 

ανεξάρτητο σύνολο 
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Κάλυψη κορυφών και ανεξάρτητο σύνολο 

Ισχυρισμός. Κάλυψη-κορυφών P Ανεξάρτητο-σύνολο. 

Απόδειξη. Θα δείξουμε ότι S είναι ένα ανεξάρτητο σύνολο αν και μόνο αν το 

V  S είναι μια κάλυψη συνόλου. 

 

 

 Έστω S ένα ανεξάρτητο σύνολο. 

 Θεωρούμε μια αυθαίρετη ακμή (u, v). 

 S ανεξάρτητο  u  S or v  S    u  V  S or v  V  S. 

 Επομένως, το V  S “καλύπτει” την ακμή (u, v). 

 

  

 Έστω V  S μία οποιαδήποτε κάλυψη κορυφών. 

 Έστω δύο κόμβοι u  S και v  S. 

 Παρατηρούμε ότι (u, v)  E διότι το V  S είναι μια κάλυψη κορυφών. 

 Επομένως, κανένα ζεύγος κορυφών στο S δεν συνδέεται με ακμή   S 

ανεξάρτητο σύνολο. ▪ 



NP-πλήρη (NP-Complete) προβλήματα 

• NP-Complete πρόβλημα: Ένα πρόβλημα Y είναι NP-Complete εάν 

• Y ∈ NP, δηλαδή ανήκει στην κλάση NP, και 

• για κάθε πρόβλημα X ∈ NP ισχύει X ≤p Y, δηλαδή κάθε πρόβλημα Y του 

NP μπορεί να αναχθεί (με αναγωγή πολυωνυμικού χρόνου) στο X. 

 

• Τα NP-Complete προβλήματα είναι τα “δυσκολότερα” προβλήματα της 

κλάσης NP. 

 

• Υπάρχουν και άλλα, πολύ πιο δύσκολα προβλήματα, τα οποία όμως δεν 

ανήκουν στην κλάση NP. 
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Μια ιεραρχία αναγωγών 

• Παρακάτω δίνονται μερικά γνωστά NP-Complete προβλήματα. 

• Η ιεραρχία απεικονίζει με ποια σειρά μπορεί για παράδειγμα να γίνει η 

αναγωγή του ενός προβλήματος στο άλλο. 

• Το αρχικό πρόβλημα είναι το 3-SAT (για το οποίο δίνεται εξαρχής ότι 

είναι NP-Complete) 
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