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1. WSTĘP

Termin „problem NP-zupełny" jest od kilkunastu lat jednym z waż-

niejszych pojęć stosowanych w zagadnieniach oceny złożoności obli-

czeniowej algorytmów. Mianem tym określa się poszerzaną do dziś 

klasę zadań, równoważnych ze względu na stopień „trudności" rozwią-

zujących je algorytmów. Do klasy tej należy wiele istotnych tak z 

punktu widzenia badań podstawowych, jak i z uwagi na ich liczne zas 

tosowania problemów teorii grafów, kombinatoryki i teorii mnogości.

W 1965 roku Edmonds zauważył, że czas pracy pewnych algorytmów 

rośnie wielomianowo wraz ze wzrostem rozmiaru zagadnienia, innych 

zaś rośnie wykładniczo. Od tego momentu obliczeniowa złożoność al-

gorytmów jest przedmiotem intensywnych badań, na co wskazuje obszer 

na literatura tego tematu [4]. Ich ważką dla całej informatyki kon-

sekwencją jest sformułowanie postulatu budowy maszyny cyfrowej, 

opartej na zupełnie nowych zasadach działania.

[125]
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Wagę problemu ilustruje przykład podany w pracy [5] . Czas ob-

liczeń algorytmu sprawdzającego izomorficzność dwóch grafów, przy 

określonej metodzie i parametrach szybkości maszyny sekwencyjnej, 

wynosi 6 minut dla grafów 10 wierzchołkowych, a dla grafów 15 wierz-

chołkowych 9 lat. Maksymalne rozmiary zadania, dla których istnieje 

możliwość przeprowadzenia obliczeń w sensownym czasie, są dla nie-

których problemów jeszcze mniejsze.

W pracy przedstawiono dwie różne metody, za pomocą których pró-

buje się rozwiązać (lub ominąć) trudności związane z wykładniczą 

złożonością obliczeniową algorytmów. W pierwszej części pracy przed-

stawiono ualgorytmiczny" sposób podejścia do zagadnienia, oparty na 

metodzie elipsoidalnej zaproponowanej przez Khachiyana [i] przy bu-

dowie algorytmu dla problemu programowania liniowego oraz na wyni-

kach Karpa i Papadimitrou [2] , które każą patrzeć pesymistycznie na 

pełną efektywność tej metody. Druga część pracy zawiera opis metody 

„sprzętowej", polegającej na wykorzystaniu nowych rozwiązań archi-

tektury systemu komputerowego, dzięki którym złożoność obliczeniowa 

algorytmów zmniejszałaby się z wykładniczej do wielomianowej. W 

części tej postawiono szereg pytań dotyczących teoretycznych właś-

ciwości komputera o strukturze drzewa binarnego (oznaczenie CT). 

Najistotniejsze z nich dotyczą naszym zdaniem charakteryzacji klasy 

problemów rozwiązywanych na CT w czasie wielomianowym.

2. PODSTAWOWE DEFINICJE I TWIERDZENIA

Najpowszechniejszą miarą złożoności algorytmów jest czas obliczeń 

i obciążenie pamięci jako funkcje rozmiaru problemu. Rozmiar próbie-
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mu jest utożsamiany z długością zakodowanych danych wejściowych 

(np. ilość wierzchołków lub krawędzi grafu w problemach teorii gra-

fów). Istotną sprawą jest model emc, na której dokonuje się obli-

czeń. Rozważania często prowadzi się, przyjmując za model jedną z 

wersji maszyny Turinga, jako najłatwiej poddającą się formalizacji. 

Maszyna Turinga jest bardzo uproszczonym modelem współczesnych ma-

szyn cyfrowych, zachowującym jednakże wszystkie ich podstawowe ce-

chy. Używa się tego modelu w celu badania kształtu funkcji złożonoś-

ci obliczeniowej. Struktura maszyny Turinga jest pokazana na rysun-

ku 1.

JEDNOSTKA
STERUJĄCA

TAŚMA
GŁOWICA 

Q  CZYTAJĄCO-PISZĄCA

0 1 2 3 i 5 6

Rys. 1. Jednotaśmowa deterministyczna maszyna Turinga

Maszyna wyposażona jest w taśmę roboczą (stanowiącą element pa-

mięciowy), prawostronnie nieskończoną, podzieloną na klatki. W każ-

dej klatce może się znajdować dokładnie jeden symbol ze skończonego 

alfabetu. Taśma jest obserwowana przez głowicę, mogącą czytać lub 

zapisywać pojedyncze symbole alfabetu. Kierunek ruchu głowicy wyz-

naczany jest przez jednostkę sterującą, która może znajdować się w 

danej chwili w jednym i tylko jednym stanie ze skończonego zbioru 

stanów. W zbiorze stanów wyróżniony jest stan końcowy (lub akceptu-

jący), którego osiągnięcie zatrzymuje pracę maszyny. W maszynie de-
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terministycznej aktualny stan i zawartość klatki obserwowanej przez 

głowicę wyznaczają jednoznacznie kolejny stan oraz kierunek ruchu i 

czynność głowicy. W maszynie niedeterministycznej następny stan jest 

wybierany spośród wielu możliwych. Wybieranie należy rozumieć jako 

określenie takiego stanu kolejnego, który umożliwia osiągnięcie sta-

nu akceptującego w najmniejszej ilości kroków.

Na podstawie maszyny Turinga definiuje się klasy P (Polynomial) 

i jyjp (Nondeterministic Polynomial), do których należą algorytmy ak-

ceptowane w czasie wielomianowym przez deterministyczną i odpowied-

nio niedeterministyczną maszynę Turinga.
r \ ^

Niech E =  {O, 1j oznacza alfabet, E - zbiór słów zbudowanych 

nad alfabetem £, M - maszynę Turinga, DMT - deterministyczną maszy-

nę Turinga oraz NDMT - niedeterministyczną maszynę Turinga.

DEFINICJA 1. Językiem L akceptowanym przez maszynę M nazywamy 

zbiór skończonych słów x E E takich, że M akceptuje x.

DEFINICJA 2. Złożonością czasową DMT nazywamy maksymalną liczbę 

kroków Tpjyj^n) wykonanych w trakcie rozpoznawania słów wejściowych 

x e  £ * o długości n.

DEFINICJA 3. Złożonością czasową NDMT nazywamy maksymalną licz-

bę kroków wykonanych w trakcie akceptowania słów wejścio-

wych x e L o długości n.

DEFINICJA 4. DMT (NDMT) nazywamy wielomianową,jeśli istnieje 

wielomian p(n) taki, że TDMT(n) ^ p(n) 4 P(n )) dla wszyst-

kich wartości n.
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DEFINICJA 5. Klasą 3> (,/KIP) nazywamy zbiór języków L C  £ ak-

ceptowanych przez wielomianową DMT (NDMT).

Algorytm o złożoności wielomianowej 0[p(n)] na maszynie niede- 

terministycznej, na maszynie deterministycznej może być zasymulowa- 

ny w czasie 0[2p (n >], W klasie zadań Jf!P wyróżnić można zadania naj-

trudniejsze w tym sensie, że gdyby dla pewnego z nich udało się zna-

leźć algorytm wielomianowy na maszynie deterministycznej, wtedy 

wszystkie pozostałe zadania z klasy i/D> również taki algorytm by po-

siadały. Elementy tej podklasy nazywamyj73P>-zupełnymi (oznaczenie 

JFP- com).

TWIERDZENIE 1. Dla dowolnego zadania 5r eJYUP-com zachodzi rów-

noważność <fr e =  = JW'.

Ponieważ jednak do tej pory nie znaleziono sekwencyjnego algo-

rytmu wielomianowego dla żadnego zadania z klasy JtP-com, hipoteza 

$> / t/K!P (co jest równoważne Si“ e sA3>i-com = >  gr wydaje się

bardzo prawdopodobna. Należy tu jeszcze wspomnieć o pojęciu klasy 

c o -JfP.

\ - Ą
DEFINICJA 6. Klasą co-jfj) nazywamy zbiór języków £  \  L takich,

że L G jV2Pi.

Jest to klasa zadań będących dopełnieniami zadań z klasy JK2P.

I tak co-zadaniem dla zadania „czy dane wyrażenie logiczne nie jest 

tautologią" jest problem „czy dane wyrażenie logiczne jest tautolo-

gią". Pierwszy problem należy do klasy JKP-com, drugi zaś do klasy
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co Niech 5fC oznacza co-zadanie dla zadania 5T. Podstawowe twier-

dzenie dotyczące klasy co-Jf9 brzmi następująco.

TWIERDZENIE 2. Jeżeli istnieje zadanie ST e Jf^P-com takie, że 

3rc e JT9, to JW = co-JT9.

Ponieważ próby znalezienia wielomianowego algorytmu na niedeter- 

ministycznej maszynie Turinga dla co-zadania problemu z klasy 

-com zakończyły się niepowodzeniem, hipoteza = co-JTP wyda je się 

wysoce nieprawdopodobna. Oznacza to, że problemy z klasy c o w y -

dają się być istotnie „trudniejsze" od problemów z klasyJT$.

3. METODA ELIPSOIDALNA

JfP-zupełność wielu ważnych algorytmów, a co za tym idzie, drastycz-

ne ograniczenie maksymalnych rozmiarów zadań, dla których jest moż-

liwe obliczenie na tradycyjnych maszynach, powoduje podejmowanie 

intensywnych poszukiwań rozwiązywania tego problemu. Jedną z dróg 

jest próba budowy algorytmu wielomianowego, sekwencyjnego, dla do-

wolnego zadania z klasy JHP-com lub znalezienia dowodu, że jest to 

niemożliwe. Pewne nadzieje wzbudził opublikowany wielomianowy, sek-

wencyjny algorytm programowania liniowego (LP), korzystający z me-

tody elipsoidalnej [1]. Istnienie takiego algorytmu było od pewnego 

czasu oczekiwane w świetle twierdzenia 2, jako że co-zadaniem dla 

problemu LP jest problem tego samego typu. Oczekiwano, że optymali-

zacyjne problemy kombinatoryczne, związane z decyzyjnymi zadaniami 

i/nP-zupełnymi, da się sprowadzić do zadania LP i tym samym rozwiązać 

je sekwencyjnie w czasie wielomianowym.
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Typowy problem w optymalizacji kombinatorycznej ma postać: Dla

n . . . .  t
danego skończonego zbioru S c R i funkcji liniowej c x znalezc

r t ^
max  ̂c x : x e S j ,

co jest równoważne wyznaczeniu

max j ^ x  : x e CH(S)|,

gdzie CH(S) jest wypukłą powłoką zbioru S.

To ostatnie sformułowanie jest problemem LP na hiperwielościa-

nie CH(S ). Problemem staje się jednak znalezienie opisu CH(S) za 

pomocą nierówności liniowych. Aby klasyczny algorytm (np. simplex) 

gwarantował osiągnięcie optimum,musi mieć do dyspozycji kompletny 

opis hiperwielościanu przez nierówności liniowe, gdyż inaczej może 

znaleźć się w punkcie nieokreślonym. Mimo badań nie znaleziono „dob-

rych" opisów nierównościami liniowymi żadnego hiperwielościanu CH(S) 

dla problemu zupełnego. Ilość nierówności opisujących taki hiper- 

wielościan rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem rozmiaru zagadnienia. 

Było więc zasadne zapytać, czy taki „dobry" opis istnieje.

Odpowiedź przynosi praca Karpa i Papadimitriou [2]. Udowodnili 

oni, że niemożliwy jest „dobry" opis nierównościami liniowymi hiper-

wielościanu CH(S) dla problemu Jf$-zupełnego ; chyba, że l/K5> = co-Jf!?, 

Słowo dobry oznacza tu tyle, co rozpoznawalny (obliczalny) w czasie 

wielomianowym przez niedeterministyczną maszynę Turinga. Tak więc 

problem zidentyfikowania pełnego opisu hiperwielościanu dla proble-

mu z klasy J^P-com jest przy założeniu, że Jfp 4 o o -J fP zadaniem trud-

niejszym od zadań z klasy Jf$>.
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Algorytm LP zaproponowany przez Khachiyana nie potrzebuje jed-

nak pełnej list}' ograniczeń hiperwielościanu rozwiązań dopuszczal-

nych. Zastosowana w nim metoda elipsoidalna polega na obliczaniu 

iteracyjnym par |(x^, Ê .), k = 1, 2, ...j, gdzie Ê . oznacza elip-

soid w przestrzeni Hn , a - jego środek. Każda iteracja wymaga 

wykonania procedury sprawdzającej, czy dany punkt x przestrzeni Rn 

należy do zbioru CH(S) oraz procedury separującej ten punkt od 

CH(S). Jeżeli x 4 CH(S), poszukujemy pary (f,g), f e Zn, g G Z» 

spełniającej

fx > g i Vy G CH(S): fy > g.

Metodę elipsoidalną można zinterpretować geometrycznie [6]. W 

pierwszym kroku tworzony jest elipsoid Eq , będący kulą K(xQ,r) za-

wierającą CH(S). Wk-tym kroku wyznaczany jest o środku x^ za-

wierający CH(S)^, czyli zbiór tych punktów x e CH(S), dla których

, . T 'wartość funkcji celu c x jest większa od maksymalnej wartości zna-

lezionej w poprzednich krokach. Jeżeli x^ nie należy do CH(S), to 

tworzona jest pewna hiperpłaszczyzna H przechodząca przez x^ i nie 

mająca punktów wspólnych z CH(S). Hiperpłaszczyzna H dzieli elipso-

id Ê. na dwie części. Jedna z nich, o nazwie E^, zawiera nowy elip-

soid Ek+1 wraz z zawartym w nim zbiorem CH(S)k . Elipsoid Ek  ̂ kon-

struowany jest następująco.

Niech F = E^ n H i niech y będzie punktem, w którym hiperpłasz-

czyzna H ', równoległa do H, jest styczna z E^. Wtedy środek xk+  ̂

elipsoidu Ek+1 dzieli odcinek [x^, y] w stosunku 1:n. E^  ̂ przecina 

hiperpłaszczyznę H w F i styczny jest z E^ w punkcie y. W przypadku 

gdy x^ G CH(S), elipsoid E^ dzielimy hiperpłaszczyzną c^x = c^x^.
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Objętość elipsoidów E^ dąży do zera z szybkością wykładniczą, 

a to gwarantuje, że ciąg jx̂ J. tych środków elipsoidów E^, które są 

elementami CH(S) dąży do rozwiązania optymalnego również z szybkoś-

cią wykładniczą.

Autorzy pracy [2] wykazali jednakże, że dla JTS*-zupełnego, kom- 

binatorycznego problemu optymalizacyjnego nie istnieje, działający 

w czasie wielomianowym, generator hiperpłaszczyzn separujących, 

chyba że f  = Jf$. Problem generowania takiej hiperpłaszczyzny okazu-

je się równie trudny, jak problem podstawowy. Metoda elipsoidalna 

redukuje więc kombinatoryczny problem optymalizacyjny znalezienia 

.punktu x e S, który maksymalizuje funkcję c x do innego problemu 

kombinatorycznego, polegającego na wygenerowaniu dla ustalonego 

y 4- S takiego c e Rn , aby cTy > max | cTx : x e s}. Mimo to okazuje 

się mocnym narzędziem przy budowie algorytmów. Na Międzynarodowym 

Kongresie Matematyków w Warszawie w 1983 r. Lovasz zaanonsował wy-

nik Lenstry z 1982 r., który stosując tę metodę udowodnił, że dla 

ustalonego n, problem programowania całkowitoliczbowego 'jest rozwią-

zywalny w czasie wielomianowym.

4. KOMPUTER 0 STRUKTURZE DRZEWA BINARNEGO (CT)

Drugi kierunek poszukiwań polega na tworzeniu nowych architektur 

systemu komputerowego, na których algorytmy yTP-zupełne miałyby zło-

żoność będącą wielomianową funkcją rozmiaru problemu. Jedną z ta-

kich koncepcji jest komputer o strukturze drzewa binarnego [3] (rys.2).

Istota jej polega na zrównolegleniu obliczenia, czyli procesu 

wykonywania programu. Obliczenie daje się stosunkowo łatwo zrówno-
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leglić w przypadku programu iteracyjnego, mającego tę własność, że 

kolejne iteracje wykonywane są dla każdej możliwej konfiguracji da-

nych wejściowych, a wynik końcowy jest funkcją wyników poszczegól-

nych iteracji. Każde pojedyncze obliczenie musi być auxonomiczne, 

tzn. nie może korzystać z wyników uzyskanych podczas wykonywania 

innych iteracji.

Rys. 2. Komputer o strukturze drzewa binarnego. (W każdym węźle 

- procesorze znajduje się ten sam program. Po wykonaniu programu w 

danym procesorze, ten albo inicjuje pracę swych bezpośrednich „po-

tomków” sam pozostając w zawieszeniu, albo, w wypadku zakończenia 

obliczenia, przekazuje sterowanie swemu „ojcu", kończąc pracę.)

Cechą charakterystyczną koncepcji CT jest sztywność struktury 

połączonych procesorów, determinująca sposób prowadzenia procesu 

obliczeniowego. Znane są rozwiązania, w których struktura połączeń 

międzyprocesorowych jest funkcją postaci programu. Dynamiczne kon-

figurowanie takich struktur stwarza jednak pewne trudności prakty-

czne. Proces poszukiwania w trakcie obliczenia wolnego procesora 

może okazać się w praktyce bardzo złożony.

Buchberger podaje przykład algorytmu o złożoności czasowej 

0[q(n)] na CT dla problemu „czy dane wyrażenie logiczne jest tauto-
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logią". Należy jednak podkreślić, że CT, który ma służyć do oblicza-

nia w czasie wielomianowym problemów zupełnych, dokonuje tego, 

przynajmniej w modelu teoretycznym, kosztem wykładniczego zwiększe-

nia swojej złożoności sprzętowej. Ale już sam przykład algorytmu po-

dany w [3] wskazuje, że na CT można w czasie wielomianowym obliczać 

algorytmy z klas innych niż klasa Jf$>. Problem „czy dane wyrażenie 

logiczne jest taurologią" należy bowiem do klasy co-i/KiP, która - za-

kładając wysoce prawdopodobną hipotezę JYP ̂  co-iJfP -  zawiera proble-

my „trudniejsze" od problemów z JTV. Ta konstatacja prowadzi do sfor-

mułowania ciekawego, naszym zdaniem, problemu dotyczącego teoretycz-

nych rozważań na CT. Jest nim charakteryzacja klasy, nazwanej przez 

nas .!Pęrp» zawierającej algorytmy obliczane na CT w czasie będącym 

wielomianową funkcją rozmiaru problemu. Zachodzenie inkluzji (jr$> u 

U co-JTP) C wydaje się bardzo prawdopodobne.

Należy tu zauważyć, że problem „czy wyrażenie logiczne nie jest

tautologią" (należący do JTP-com), jak i jego co-problem rozwiązuje

się na CT tym samym algorytmem. CT zachowuje w ten sposób właściwość

maszyny deterministycznej, badając obliczalność danych wejściowych,

a nie tylko - jak w przypadku maszyny niedeterministycznej - ich

akceptowalność. Bardzo interesujące wydaje się też określenie zależ-

j yp Jfp
ności między a klasami # orazjjrp (rys. 3).

Rys. 3. Zależność między klasami języków (przy założeniu(.^ ^ JfP) •
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DEFINICJA 7. .VY = (L : 3 język L'e Y <$ L ocT I/],

j f y ł  -   ̂l : 3 język l/e Y (£ istnieje wielomianowa niedeterminis-

tyczna zbieżność na maszynie Turinga L w i/f, gdzie 0CT oznacza wie-

lomianową deterministyczną zbieżność na maszynie Turinga i jest po-

jęciem definiowanym za pomocą maszyny Turinga z podprogramem.

Nieformalny opis działania tej maszyny wygląda następująco. Ma-

szyna rozpoznająca język L może (i musi przynajmniej raz) wywołać 

jako swój „podprogram" maszynę rozpoznającą język L ' . Zakłada się, 

że obliczenie podprogramu L ' trwa jeden krok procesu obliczania L. 

Jeżeli rozpoznanie L nastąpi w czasie wielomianowym, to piszemy, że 

L ocT l/. Analogicznie definiowana jest niedeterministyczna maszyna 

Turinga z podprogramem i wielomianowa niedeterministyczna zbieżność 

na maszynie Turinga [4],

W 1972 r. Meyer i Stockmeyer zauważyli, że proces tworzenia no-

wych klas języków może być nieskończony i wprowadzili pojęcie hie-

rarchii wielomianowej. Klasy języków tej hierarchii, oznaczone 21 , 

ST, i A, , definiuje się rekurencyjnie.

2?
DEFINICJA 8. k = 0: = STQ = A  Q = k > 0: A k+1 = k,

2 k+1 kjrk+1 = c o-2k+1*

Zachodzi oczywiście

,/yop
WNIOSEK. = co-i/KiP, 2  1 = i/W, A 1 = J>» 2 2 = » A  2 = .

co

Oznaczmy przez $H = \J XJ • klasę wszystkich języków hierarchii.

« >j = 1 3Współzależność klas .!PCT oraz .PK. wydaje się być interesująca w świet-

le twierdzenia, iż dowolny problem z klasy można obliczyć na ma-
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szynie deterministycznej w czasie o [?P 'n 'j, gdzie p jest wielomia-

nem, a n -  długością danych wejściowych. Stawiamy hipotezę, że za-

chodzi

TWIERDZENIE 3. Każdy problem należący do klasy jest rozwią-

zywany w czasie wielomianowym na CT.

Prawdziwość powyższej hipotezy oznacza, że możliwości oblicze-

niowe równoległych układów wieloprocesorowych są większe niż prze-

widywano w momencie ich powstawania. Za pewną przesłankę możliwości 

pozytywnej weryfikacji powyższej hipotezy uznać można fakt, że zna-

leziono wielomianowy algorytm dla CT dla zadania „czy rozmiar mak-

symalnej kliki w zadanym grafie jest równy k" [8]. 0 zadaniu tym wy-

kazano wcześniej, że nie należy ani do klasy cflCP* ani do co

Warto na zakończenie zauważyć, że omówione wyżej koncepcje są 

niezgodne z sugestiami von Neumana i jego następców [7], którzy 

twierdzili, że „krańcowe” zrównoleglenie obliczeń nie powoduje is-

totnego zmniejszenia złożoności czasowej algorytmów.
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