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Λειτουργία ΜΜΤ
z

z

Ορισμός. Για μια ΜΜT M, L(M) να είναι το σύνολο όλων των λέξεων που
δέχεται η M.

Στάδιο Εικασίας (μαντέματος, guessing)
z

z

Μαντεύει ποια είναι η κατάλληλη μεταβίβαση για την είσοδο που
έχει και την εκτελεί.

Στάδιο επαλήθευσης:
z

Ελέγχει ντετερμινιστικά αν το μάντεμα ήταν σωστό για την
είσοδο που έχει.
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Ικανοποιησιμότητα Τύπων Bool
Ορισμός. Τύπος Bool
z

Χ={x1, L, xn} : Δυαδικές Μεταβλητές Bool
: αρνήσεις των x1L, xn ή literals

z
z

Συνθήκη

= (xi ∨ L ∨ xj ) = (xi, L, xj )
= x1 ή … ή xj (xi : στοιχεία της C)

z

Τύπος Bool σε κανονική διαζευκτική μορφή:
z

z

F = {C1, L, Cm} = C1 και C2 … και Cm

Παράδειγμα.
z
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Προβλήματα που ανήκουν στην κλάση NP
Παράδειγμα 1. Το πρόβλημα SAT ανήκει στην κλάση NP.
Απόδειξη.
z

Σχεδιάζουμε μια ΜΜΤ M η οποία αποφασίζει σε πολυωνυμικό μη
ντετερμινιστικό χρόνο για οποιαδήποτε στιγμιότυπο I=(X,F) του
προβλήματος SAT εάν είναι ικανοποιήσιμο.
z

z

z
z

1η φάση. Έστω F το στιγμιότυπο του SAT στην είσοδο της μηχανής.
Μετρά τις μεταβλητές του F (=n) και γράφει σε μια δεύτερη ταινία τη
λέξη BIn.
2η φάση (Μη-ντετερμινιστική φάση). Μη ντετερμινιστικά
(μαντεύοντας), αντικαθιστά τη λέξη B In με μια λέξη w’ ∈ {>, ⊥}.
3η φάση (Ντετερμινιστική φάση). Ελέγχει εάν w’ ικανοποιεί την F.

Ο αλγόριθμος τρέχει σε πολυωνυμικό μη ντετερμινιστικό χρόνο. Γιατί?
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Παράδειγμα 2.
z

Να δείξετε ότι το πρόβλημα του πλανώδιου πωλητή ανήκει στην κλάση NP.

Απόδειξη.
z
z

z

Είσοδος: I= (D, B) πίνακας n× n, στοιχεία : dij
Μάντεμα (μη ντετερμινιστική φάση): Μαντεύει μια λύση για το I: Η ΜΜΤ γράφει
σε μια 2η ταινία μια συμβολοσειρά από 0, 1 και t μήκους |I|.
Έλεγχος (ντετερμινιστική φάση):
1.

Ελέγχει αν η λέξη που έγραψε είναι μια δυαδική κωδικοποίηση μιας
μετάθεσης n αριθμών διαχωρισμένων με ένα κενό, δηλ. της μορφής π(1) t
π(2) L t π(n).
A. Εάν ναι, τότε υπολογίζει το κόστος της μετάθεσης π, c(π) με βάση των
πίνακα με τα κόστη διαδρομών D.
a) Εάν c(π)· B αποφασίζει YES.

2.
z

Αλλιώς αποφασίζει NO.

Ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται σε πολυωνυμικό μη ντετερμινιστικό χρόνο.
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