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Άσκηση 1 

Έζησ ηα δύν πξνβιήκαηα ΔΣ (Έιεγρνο Σαμηλόκεζεο) θαη TSP (ην πξόβιεκα ηνπ πεξηνδεύνληνο 

πσιεηή – Travelling Salesman Problem).  

Σν ΔΣ νξίδεηαη σο εμήο: Μαο δίλεηαη έλαο κνλνδηάζηαηνο πίλαθαο n ζηνηρείσλ θαη ην πξόβιεκα 

είλαη λα απνθαζίζνπκε αλ ν πίλαθαο είλαη ηαμηλνκεκέλνο ή όρη. Πξνθαλώο ην πξόβιεκα αλήθεη 

ζηελ θιάζε P. 

Σν TSP νξίδεηαη σο εμήο: Μαο δίλεηαη έλα πιήξεο γξάθεκα G = (V, E), κία ζπλάξηεζε f : E  R
+
, 

πνπ νξίδεη ηηο απνζηάζεηο κεηαμύ δύν θόκβσλ (πόιεσλ ζην γξάθεκα) θαη έλαο ζεηηθόο πξαγκαηηθόο 

αξηζκόο k. Η εξώηεζε είλαη αλ ππάξρεη θύθινο (ελδερνκέλσο όρη απιόο, δειαδή κε επαλαιήςεηο 

θόκβσλ) ώζηε ν πσιεηήο λα πεξάζεη από όιεο ηηο πόιεηο (θόκβνπο) θαη ε ζπλνιηθή απόζηαζε πνπ 

ζα δηαλύζεη λα είλαη ≤ k. 

αο δεηνύληαη ηα εμήο: 

1. Να αλάγεηε ην πξόβιεκα ΔΣ ζην πξόβιεκα TSP. (0.2) 

2. Να αλάγεηε ην πξόβιεκα TSP ζην πξόβιεκα ΔΣ. (0.5) 

 

Άσκηση 2 

Να θάλεηε αλαιπηηθά ηελ αλαγσγή από ην πξόβιεκα HAMPATH ζην πξόβιεκα GA όπσο απηά 

νξίδνληαη ζηηο δηαθάλεηεο 101-117 πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί ζηηο 8/10 ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ καζήκαηνο. 

 

Άσκηση 3 

Η θιάζε coNP είλαη ε θιάζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θιάζεο NP. Με άιια 

ιόγηα, είλαη ε θιάζε ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηα νπνία ππάξρεη ζύληνκν πηζηνπνηεηηθό γηα ην ΟΥΙ (ζε 

αληηζηνηρία κε ηελ θιάζε ΝΡ όπνπ ππάξρεη ζύληνκν πηζηνπνηεηηθό γηα ην. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην 

πξόβιεκα SAT, ην ζπκπιεξσκαηηθό ηνπ είλαη ην UNSAT = {Φ | ν Φ είλαη έλαο ινγηθόο ηύπνο πνπ 

δελ είλαη ηθαλνπνηήζηκνο}. Αθνπ SATNP, ζα είλαη UNSATcoNP. Σα coNP-πιήξε πξνβιήκαηα 

νξίδνληαη κε αληίζηνηρν ηξόπν κε απηόλ ησλ NP-πιήξσλ πξνβιεκάησλ. 

Α) Γείμηε όηη εάλ νη θιάζεηο NP θαη coNP είλαη δηαθνξεηηθέο, ηόηε θαη νη θιάζεηο P θαη NP είλαη 

δηαθνξεηηθέο. 

Β) Γείμηε όηη εάλ έλα πξόβιεκα X είλαη NP-πιήξεο, ηόηε ην ζπκπιεξσκαηηθό ηνπ, Υ’, είλαη coNP -

πιήξεο. 

Γ) Γείμηε όηη ην πξόβιεκα VSAT = {Φ | ν Φ είλαη έλαο ινγηθόο ηύπνο πνπ ηθαλνπνηείηαη από θάζε 

αλάζεζε ηηκώλ ζηηο κεηαβιεηέο ηεο} αλήθεη ζηελ θιάζε coNP. 
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Άσκηση 4 

Γίλεηαη ε παξαθάησ παξαιιαγή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Ιθαλνπνηεζηκόηεηαο (SAT):  

HSAT: Γνζεληνο ελόο ινγηθνύ ηύπνπ Φ ζε Καλνληθή πδεπθηηθή Μνξθή, νξηζκέλε ζε n 

κεηαβιεηέο, ππάξρεη αλάζεζε ηηκώλ πνπ λα ηθαλνπνηεί ηνλ Φ θαη ε νπνία λα απνδίδεη ηηκή αλήθεια 

(true) ζε αθξηβώο n/2 κεηαβιεηέο ηνπ Φ;  

A) Απνδείμηε όηη ην πξόβιεκα HSAT αλήθεη ζηελ θιάζε NP. 

B) Απνδείμηε όηη ην HSAT είλαη ΝΡ-δπζρεξέο κε αλαγσγή από ην SAT. 

Γ) Τπνζέηνληαο όηη ην πξόβιεκα HSAT αλήθεη ζηελ θιάζε Ρ, ζρεδηάζηε πνιπσλπκηθό αιγόξηζκν 

γηα ην πξόβιεκα SAT. 

Γ) Τπνζέηνληαο όηη ην πξόβιεκα SAT αλήθεη ζηελ θιάζε P, ππάξρεη πνιπσλπκηθόο αιγόξηζκνο γηα 

ην πξόβιεκα HSAT ή όρη θαη γηαηί;  

 

  




