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Problemy „łatwe” i „trudne” 

 

Problemy „łatwe” to problemy rozwiązywalne w 

czasie wielomianowym. 

 

Problemy „trudne” to takie, których prawie na 

pewno nie można tak rozwiązać. 

 

 



W teorii złożoności obliczeniowej fundamentalnym 

pojęciem jest problem decyzyjny. 

 

Problem decyzyjny 

Dane: 

…. 

Pytanie: 

Pytanie, na które odpowiedź brzmi „tak” lub 

„nie”. 











W praktyce ważna jest optymalizacja.  

 

Teoria złożoności obliczeniowej jest zbudowana na 

pojęciu problemu decyzyjnego.  

 

 

Twierdzenie 

Z każdym problemem optymalizacyjnym można 

związać odpowiadający mu problem decyzyjny. 

 

 



Złożoność problemu decyzyjnego  

a złożoność problemu optymalizacyjnego 

 

Jeśli problem optymalizacyjny jest „łatwy”, to problem decyzyjny też 

jest „łatwy” . 

 

Jeśli problem decyzyjny jest „trudny” (NP-zupełny), 

to odpowiadający mu problem optymalizacyjny jest „trudny”. 

 

Zatem: 

W celu wykazania „łatwości” problemu decyzyjnego wystarczy wykazać 

łatwość odpowiadającego mu problemu optymalizacyjnego. 

Dla wykazania „trudności” problemu optymalizacyjnego wystarczy 

wykazać trudność związanego z nim problemu decyzyjnego.  

 





















 

Przykłady problemów optymalizacyjnych 

 

Problem programowania liniowego 

Problem plecakowy 

Problem komiwojażera 





Algorytmy rozwiązujące problem programowania 

liniowego 

 

• Algorytm simplex  (niewielomianowy) 

• Algorytm Khachiana  (wielomianowy) 1979 

• Algorytm Karmarkara  (wielomianowy) 1984 

 

W praktyce, często dla tych samych danych, Algorytm 

Khachiana wykonywany jest dłużej niż algorytm simplex. 

W praktyce, często algorytmy inspirowane algorytmem 

Karmarkara mają podobną złożoność jak algorytm simplex. 



















ponadwielomianowym. 



 

 

W praktyce korzystnie jest wyznaczyć rozmiar 

problemu za pomocą jednego, dwu, rzadko kiedy 

większej liczby parametrów określających liczbę 

elementów zbioru istotnego dla danego problemu.  



 

 

Złożoność czasowa a złożoność pamięciowa 

algorytmów. 

 

Częsty konflikt między kierunkami minimalizacji 

obu powyższych złożoności.  



 

Pojęcia teorii złożoności obliczeniowej są 

formułowane za pomocą maszyn Turinga: 

 

• deterministycznej, 

• niedeterministycznej, 

 

które są modelami formalnymi obliczeń. 



Alan Turing (1912-1954) 

 

Brytyjski matematyk, filozof i kryptolog. 

 

Twórca modelu formalnego komputera zwanego maszyną Turinga.  

 

„Ojciec informatyki” 

 

Twórca testu sprawdzającego czy maszyna jest inteligentna. 

 

Test Turinga 

Arbiter rozmawia w języku naturalnym z bytem, o którym nie wie czy jest 

człowiekiem czy maszyną. Jeśli o bycie, który jest maszyną nie potrafi 

powiedzieć czy jest człowiekiem czy maszyną, to maszyna przeszła test. 

 



 

Deterministyczna jednotaśmowa maszyna 

Turinga (DMT) 
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