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1 Jak pokazać, że aproksymacja danego problemu jest trudna
(i co to właściwie znaczy)?

Na początek kilka definicji:
Problem optymalizacyjny (maksymalizacyjny) jest to trójka (I, S, c), gdzie I jest zbiorem

instancji problemu, S zbiorem możliwych rozwiązań, a c – funkcją wagi: c : I× S→ R+. Zadanie: dla
danej instancji i ∈ I znaleźć s ∈ S maksymalizujące c(i, s).

Algorytm aproksymacyjny ze współczynnikiem aproksymacji α (dla problemu maksymalizacyj-
nego) zwraca rozwiązanie o wadze co najmniej α·OPT, gdzie OPT jest wagą optymalnego rozwiązania dla
danej instancji (α ∈ (0, 1)). W tym referacie rozważamy tylko algorytmy aproksymacyjne działające
w czasie wielomianowym.

W tym referacie będziemy się zajmować trudnością aproksymacji pewnych problemów. Zobaczmy
na znanym przykładzie, jak wygląda schemat dowodu tego rodzaju twierdzeń.

1.1 Przykład: trudność aproksymacji problemu komiwojażera

Udowodnimy, że nie istnieje algorytm A aproksymujący ogólny problem komiwojażera (w wersji mi-
nimalizacyjnej) z dowolnym stałym współczynnikiem aproksymacji α > 1. Załóżmy, że taki algorytm
istnieje. Pokażemy, że wtedy moglibyśmy rozwiązywać problem cyklu Hamiltona (będący problemem
NP-zupełnym) w czasie wielomianowym. Z instancji problemu cyklu Hamiltona H tworzymy graf peł-
ny G, t.ż. V(G) = V(H), będący instancją problemu komiwojażera. W G nadajemy następujące wagi
na krawędziach:

c(u, v) =

{
1 gdy (u, v) ∈ E(H)

(α+ 1) · n gdy (u, v) /∈ E(H)

Jeśli w H istnieje cykl Hamiltona, to OPT(G) = n (trasą komiwojażera będzie cykl Hamiltona), więc
A(G) < α·OPT(G) = α·n. W przeciwnym przypadku musimy wziąć do cyklu komiwojażera co najmniej
jedną krawędź, która nie należała do grafu H – więc mamy A(G)  OPT(G)  (α+1)·n > α·n. Istnienie
takiego algorytmu aproksymacyjnego umożliwiłoby nam więc rozróżnianie tych dwóch przypadków w
czasie wielomianowym. Redukcja, którą właśnie przeprowadziliśmy, nosi nazwę redukcji produkującej
lukę, które to redukcje są bardzo ważne w teorii algorytmów aproksymacyjnych.

1.2 MAX-3-SAT również jest trudny w aproksymacji?

Zajmiemy się teraz następującym, „kanonicznym” problemem:
Problem MAX-3-CNF-SAT: dla danej formuły ϕ w postaci 3-CNF znajdź wartościowanie

maksymalizujące liczbę spełnionych klauzul.
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Dla tego problemu istnieje trywialny algorytm 1
2 -aproksymacyjny (wystarczy sprawdzić wartościo-

wanie nadające wszystkim zmiennym wartość true oraz wartościowanie nadające wszystkim zmiennym
wartość false – któreś z nich spełnia więcej niż połowę klauzul.
Istnieje również randomizowany (ale dający się łatwo zdeterminizować) algorytm 7

8 -aproksymacyjny
dla tego problemu – o ile założymy, że jedna zmienna nie może występować 2 razy w jednej klauzuli,
to losowe wartościowanie spełnia 7

8 klauzul.
Przez długi czas nikt nie znalazł lepszego algorytmu i zaczęto podejrzewać, że taki algorytm nie

może istnieć – zwłaszcza, że w międzyczasie udowodniono równoważność pomiędzy istnieniem takiego
algorytmu a istnieniem lepszych algorytmów aproksymacyjnych dla szerokiej klasy problemów. Wysiłki
wielu ludzi skupiły się więc na dowodzeniu następującej hipotezy, która dziś jest już twierdzeniem:

Twierdzenie PCP [2]. Dla żadnego ε > 0 nie istnieje algorytm (7
8 + ε)-aproksymacyjny dla

problemu MAX-3-SAT, o ile P 6= NP.
Zapewne chcielibyśmy tego dowieść podobnie jak w przypadku dowodu nieaproksymowalności TSP

– pokazując redukcję tworzącą z instancji I jakiegoś problemu NP-zupełnego L spełnialną instancję
MAX-3-SAT, jeśli I ∈ L, lub instancję, w której nie da się spełnić więcej niż 7

8 klauzul w przeciwnym
przypadku. Istnienie takiej redukcji nazwijmy „warunkiem ν”.

2 To samo w języku dowodów weryfikowalnych probabilistycz-
nie

Przejdziemy teraz do alternatywnego sformułowania powyższego twierdzenia, ciekawego przez to, że
jest wyrażone za pomocą zupełnie innych pojęć. Najpierw jednak – trochę intuicji.

Alternatywna definicja NP. Język L jest w klasie NP, jeśli istnieje deterministyczny algorytm
działający w czasie wielomianowym AL („weryfikator”) taki, że:

• dla każdego x ∈ L istnieje słowo w („dowód”) takie, że AL(x,w) = 1,

• dla każdego x /∈ L i dla każdego słowa w ′ zachodzi AL(x,w ′) = 0.

Ta definicja mówi, że rozwiązania problemów w NP możemy weryfikować w czasie wielomianowym.
„Dowodem” dla instancji H problemu cyklu Hamiltona jest słowo będące opisem takiego cyklu, itd.
Zauważmy, że weryfikator, jeśli nie chce zostać oszukany, musi zawsze przeczytać cały dowód – nawet
jeśli dopuścimy pewne prawdopodobieństwo błędu. „Dowody” są globalne – sprawdzając tylko lokalne
warunki (jakąś część dowodu) nie umielibyśmy odróżnić cyklu Hamiltona od np. dwóch rozłącznych
cykli. Zauważmy, że jeżeli zachodziłby warunek ν, implikujący twierdzenie PCP [2], to umielibyśmy
uzyskiwać dużo bardziej efektywne dowody, umożliwiające weryfikację z ustalonym prawdopodobień-
stwem błędu po wczytaniu tylko stałej liczby bitów dowodu!

Algorytm weryfikujący AL dla problemu NP-trudnego L redukowałby najpierw instancję I pro-
blemu L (redukcją Cooka-Levina) do instancji problemu 3-CNF-SAT, a następnie przeprowadzałby
redukcję opisaną w warunku ν. Wynikiem tego ciągu redukcji byłaby formuła ϕ – spełnialna, jeśli
I ∈ L, a w przeciwnym przypadku nie dopuszczająca wartościowania spełniającego więcej niż 7

8 klauzul.
Dobrym dowodem byłoby więc wartościowanie spełniające varphi; aby sprawdzić taki dowód weryfi-
kator losowałby jedną spośród m klauzul, a następnie sprawdzał wartości występujących w niej trzech
zmiennych. Weryfikator akceptowałby dowód jeśli klauzula byłaby spełniona, i odrzucał w przeciwnym
wypadku. Łatwo zauważyć, że Pr[AL(I) = 1] = 1, jeśli I ∈ L, oraz Pr[AL(I) = 1] < 7

8 w przeciwnym
przypadku. Powtarzając tę procedurę możemy zejść do dowolnie małego prawdopodobieństwa błędu.

Zdefiniujmy teraz bardziej formalnie powyższą metodę weryfikacji dowodów.
(r, q)-weryfikator. Niech L będzie językiem, a q i r funkcjami N → N. Mówimy, że L ma (r, q)-

weryfikator jeśli istnieje randomizowany algorytm V działający w czasie wielomianowym i taki, że:
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• dla słowa wejściowego x ∈ {0, 1}n oraz słowaw ∈ {0, 1}∗ (zwanego „dowodem”), V ogląda korzysta
z co najwyżej r bitów losowych i ogląda nie więcej niż q bitów dowodu,

• jeśli x ∈ L, to istnieje dowód w t.ż. Pr[V(x,w) = 1] = 1,

• jeśli x /∈ L, to dla każdego słowa w ′ zachodzi Pr[V(x,w ′) = 1] ¬ 1
2 .

Mówimy, że język L jest w klasie PCP(r(n), q(n)) jeśli posiada (O(r(n)), O(q(n)))-weryfikator.
Przykład: problem nie-izomorfizmu grafów jest w PCP(poly(n), 1), a nie wiadomo, czy jest w NP.

Zachodzi następujące twierdzenie:
Twierdzenie PCP [1]. NP = PCP(logn, 1).
Dowód tego twierdzenia jest dość trudny (choć ostatnio został znacznie uproszczony przez Irit

Dinur), zatem go pominiemy. Ścisły opis zależności pomiędzy twierdzeniem PCP [1] a twierdzeniem
PCP [2] również wykracza poza ramy tego referatu. Pokażemy teraz jedno z wielu zastosowań tego
twierdzenia – dowód nieaproksymowalności problemu kliki ze stałym współczynnikiem.

3 Trudność aproksymacji problemu kliki

Przypuścmy przeciwnie, że istnieje α-aproksymacyjny algorytm dla MAX-CLIQUE, 0 < α ¬ 1. Niech
L będzie dowolnym zbiorem w NP. Z twierdzenia PCP [1] wiadomo, że istnieje dla L protokół PCP,
który używa clogn bitów losowych i zagląda do k bitów dowodu. Możemy założyć, że ten protokół
akceptuje x /∈ L z prawdopodobieństwem ostro mniejszym niż α, oraz że jest nieelastyczny, tzn.
że to, do jakiej komórki dowodu odczytuje weryfikator zależy tylko od ciągu wylosowanych bitów
(tzn. indeks komórki dowodu odczytywanej jako druga nie zależy od tego, co weryfikator zobaczył w
pierwszej odczytanej komórce itd.) – żadne z tych założeń nie powoduje straty ogólności, co można
łatwo pokazać.

Dla danego wejścia x, każdego ciągu bitów losowych y ∈ {0, 1}n
c

oraz dla każdego ciągu odczytanych
bitów dowodu a ∈ {0, 1}k tworzymy wierzchołek grafu:

V = {(y, a) ∈ {0, 1}n
c

× {0, 1}k | obliczenie określone przez (y, a) akceptuje x}

E = {(y, a), (y ′, a ′) | (y, a) i (y ′, a ′) są zgodne }

gdzie obliczenia (y, a) i (y ′, a ′) są zgodne, jeśli za każdym razem, gdy spoglądają do tej samej komórki
dowodu, dostają takie same wyniki. Można pokazać, że jeśli x ∈ L, to największa klika w G będzie
rozmiaru nc, a jeśli x /∈ L, to największa klika ma rozmiar ostro mniejszy niż αnc – więc nasz
hipotetyczny algorytm α-aproksymacyjny mógłby rozstrzygać należenie do L w czasie wielomianowym.
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