
Obliczenia KK

2. KLASY ZŁOŻONOŚCI

Zapis f(n) = O(g(n)) oznacza, że istnieja̧ liczby C i n0 takie, że dla
wszystkich n > n0 zachodzi f(n) ≤ Cg(n).

Zapis f(n) = poly(n) oznacza funkcja f(n) jest ograniczona przez wielo-
mian, tzn.f(n) = nO(1).

Ustalaja̧c 1-1-numeracjȩ wszystkich skończonych cia̧gów liczb naturalnych
rozpatrujemy funkcje rekurencyjne jako funkcje jednoargumentowe.

Niech B = {0, 1}, a B∗ bȩdzie suma̧ wszystkich Bn. W celu określenia
złożoności rozpatrujemy liczby naturalne w standardowej postaci binarnej,
tzn. jako cia̧gi z B∗.

Definiujemy rozmiar liczby n jako długość odpowiedniego cia̧gu z B∗

(tzn. liczbȩ bitów).

2.1. Definicja. Niech t(n) i s(n) bȩda̧ funkcjami ω → ω. Mówimy,
że czas pracy maszyny Turinga M jest ograniczony przez t(n), jeśli M
kończy obliczenia w cia̧gu t(n) kroków przy każdym wejściu rozmiaru n.

Mówimy, że przestrzeń pracy maszyny Turinga M jest ograniczona
przez s(n), jeśliM korzysta z ≤ s(n) komórek przy każdym wejściu rozmiaru
n.

Zadanie. Niech funkcja T (n) oblicza maksymalna̧ liczbȩ kroków, które
może wykonać maszyna Turinga o ≤ n stanach startuja̧c z pustej taśmy.
Pokazać, że dla każdej funkcji rekurencyjnej b(n), ułamek T (n)/b(n) da̧ży do
∞.

2.2. Definicja. Mówimy, że funkcja F : B∗ → B∗ jest obliczalna w cza-
sie wielomianowym, jeśli F jest obliczalna przy pomocy maszyny Turinga
o wielomianowym czasie pracy t(n), tzn. t(n) = poly(n).
Mówimy, że funkcja F : B∗ → B∗ jest obliczalna w przestrzeni wielomi-
anowej, jeśli F jest obliczalna przy pomocy maszyny Turinga o przestrzeni
s(n) ograniczonej przez wielomian: s(n) = poly(n).

Niech P oznacza klasȩ wszystkich funkcji/predykatów (tzn. funkcji B∗ →
B) obliczalnych w czasie wielomianowym.
Niech PSPACE oznacza klasȩ wszystkich funkcji/predykatów obliczalnych
w przestrzeni wielomianowej.
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HIPOTEZA: P 6= PSPACE.
Uwaga. Uzasadnić P ⊆ PSPACE.

Rozpatruja̧c liczby naturalne w postaci binarnej, każdy predykat/funkcja
na Nk jest utożsamiany/a z pewnym predykatem na B∗ /funkcja̧ B∗ → B∗.

Zadanie (*). Pȩtla Eulera. Pokazać, że istnieje algorytm należa̧cy do
P, który rozpoznaje po kodzie wprowadzanego grafu (jako cia̧gu z B∗), czy
istnieje pȩtla (=domkniȩta ścieżka bez powtarzanych krawiȩdzi), składaja̧ca
siȩ ze wszystkich krawiȩdzi grafu.

2.3. Niedeterministyczna maszyna Turinga różni siȩ od deterministycznej
tym, że na każdym kroku istnieje kilka możliwości dalszych przejść postaci

( zmiana zawartości komórki , przejście , zmiana stanu).

Wybieraja̧c na każdym kroku jedna̧ z opcji, otrzymujemy ścieżkȩ obliczeniowa̧
maszyny.

2.4. Definicja. Predykat L ⊂ B∗ należy do klasy NP, jeśli istnieja̧
niedeterministyczna maszyna Turinga M i wielomian p(z) ∈ Z[z] takie, że

-dla każdego x ∈ L istnieje ścieżka obliczeniowa maszyny M z wynikiem
1 (YES) długości p(|x|)
-dla każdego x 6∈ L nie istnieje ścieżka obliczeniowa jak wyżej.
Uwaga: KlasaNP nie zmieni siȩ jeśli w przypadku drugiej opcji definicji

stwierdzamy, że nie istnieje odpowiednia ścieżka dowolnej długości.
OTWARTY PROBLEM: czy P = NP? (oczywyście P ⊆ NP).

Zadanie. Pokazać, że poniższe predykaty należa̧ do NP:
(a) "x jest binarnym przedstawieniem liczby złożonej",
(b) "x jest binarnym przedstawieniem liczby pierwszej" .

2.5. Twierdzenie. Predykat L należy do klasy NP wtedy i tylko wtedy,
gdy istnieje q(z) ∈ Z[z] i istnieje predykat R(x, y) rozstrzygalny determin-
istycznie w czasie poly(|x|+ |y|) taki, że

x ∈ L⇔ ∃y(|y| < q(|x|) ∧R(x, y)).

Predykat L1 na B∗ jest redukowalny (wg Karp) do L2 jeśli istnieje f ∈ P
taka, że

x ∈ L1 ⇔ f(x) ∈ L2.
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Mówimy, że L ∈ NP jest NP-zupełny, jeśli każdy NP-predykat jest re-
dukowalny do L.
Mówimy, że L jest NP-trudny, jeśli NP-zupełne predykaty sa redukowalne
do L.

2.6. Twierdzenie. (Cook, Levin) Poniższy predykat jest NP-zupełny:
"x jest binarnym przedstawieniem spełnialnej formuły Boolowskiej" (zbu-

dowanej z użyciem ∨, ¬, ∧).

Zadanie. Pokazać, że poniższe predykaty sa̧ NP-zupełne:
(a) "x jest binarnym przedstawieniem spełnialnej formuły Boolowskiej postaci
koniunkcji alternatyw postaci

P ε ∨Qδ ∨Rγ , gdzie ε, δ, γ ∈ {0, 1}”;

(b) "x jest binarnym przedstawieniem spełnialnego w Z układu nierówności
liniowych o współczynnikach całkowitych" .

2.7. Probabilistyczna maszyna Turinga jest niedeterministyczna̧ maszyna̧,
gdzie na każdym kroku każdej z kilku, np. t, możliwości dalszych przejść
postaci

( zmiana zawartości komórki , przejście , zmiana stanu).

jest przypisane prawdopodobieństwo 1
t
.

Wybieraja̧c na każdym kroku jedna̧ z opcji otrzymujemy ścieżkȩ obliczeniowa̧
maszyny i jej prawdopodobieństwo.

2.8. Definicja. Predykat L ⊂ B∗ należy do klasy BPP, jeśli istnieja̧
probabilistyczna maszyna Turinga M , dodatnia liczba ε < 1

2
i wielomian

p(z) ∈ Z[z] takie, że dla każdego x ∈ B∗ każda ścieżka obliczeniowa maszyny
M ma długość ≤ p(|x|) i

-dla x ∈ L ścieżki obliczeniowe maszyny M daja̧ wynik 1 (YES) z praw-
dopodobieństwem 1− ε i

-dla każdego x 6∈ L ścieżki obliczeniowe daja̧ wynik 1 (YES) z praw-
dopodobieństwem ≤ ε.

Uwaga ("amplification of probability"): Definicja nie zależy od
konkretnej wartości ε.

W poniższym twierdzeniu ε jest jak wyżej.
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2.9. Twierdzenie. Predykat L należy do klasy BPP wtedy i tylko wt-
edy, gdy istnieje predykat R(x, y) rozstrzygalny deterministycznie w czasie
poly(|x|+ |y|) i wielomian p(z) ∈ Z[z] takie, że

x ∈ L⇐ proporcja zbioru {y : R(x, y)} w zbiorze {y : |y| < p(|x|)}

jest wiȩksza niż 1− ε,

x 6∈ L⇐ proporcja zbioru {y : R(x, y)} w zbiorze {y : |y| < p(|x|)}

jest mniejsza niż ε.

OTWARTY PROBLEM: czyP = BPP? (oczywyścieBPP ⊆ PSPACE).

2.10. Twierdzenie. Predykat "x jest binarnym przedstawieniem liczby
pierwszej" należy do klasy BPP.
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