
Mostre que CLIQUE ∈ NPC.
Solução:

1. CLIQUE ∈ NP:

Precisamos mostrar que, dada uma instância 〈G, k〉 de CLIQUE e um
certificado c, é possível verificar que c é um k-clique de G. A verificação
pode ser feita de acordo com os passos a seguir:

(a) Verifique se c é um conjunto de k vértices de G;

(b) Verifique que dois vértices quaisquer de G estão ligados por uma
aresta de G;

(c) Se as duas verificações puderem ser feitas, retorne SIM; caso con-
trário, retorne NÃO.

2. 3-SAT ≤p CLIQUE:

Seja ϕ uma fórmula contendo k cláusulas da seguinte forma:

ϕ = (a1 ∨ b1 ∨ c1) ∧ (a2 ∨ b2 ∨ c2) ∧ . . . ∧ (ak ∨ bk ∨ ck)

A função de redução recebe ϕ como argumento e constrói o par 〈G, k〉,
onde G é um grafo com a seguinte estrutura: os vértice de G são orga-
nizados em k grupos de três vértices cada, digamos t1, t2, . . . , tk. Cada
tripla ti (1 ≤ i ≤ k) corresponde a uma cláusula de ϕ, e cada vértice
da tripla corresponde a um literal da cláusula associada. Marcamos
cada vértice com o nome do literal correspondente. Cada aresta de G
conecta todos os vértices de G, excetuando-se os seguintes casos:

• vértices que pertencem à mesma tripla;

• vértices cujos nomes são contraditórios, como x e x

Agora precisamos mostrar que ϕ é satisfatível se, e somente se, o grafo
G possui um k-clique.

Suponha que ϕ seja satisfatível, isto é, existe um designação de var-
iáveis que faz com que todas as k cláusulas sejam verdadeiras. Em cada
tripla de G, selecione o vértice correspondente ao literal verdadeiro da
cláusula. Se mais de um literal for verdadeiro, então pode-se escolher
qualquer um deles. Os vértices de G assim selecionados formam um
k-clique. De fato, o número de vértices selecionados é igual a k (um em
cada tripla), e cada par de vértices selecionados está ligado por uma
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aresta já que eles não pertencem à mesma tripla e não possuem nomes
contraditórios já que ambos são verdadeiros na designação dada. Logo
G possui um k-clique.

Suponha que G possui um k-clique. Como cada vértice do clique per-
tence a uma tripla diferente, construiremos uma designação de variáveis
fazendo com que o literal correspondente a cada vértice do clique seja
verdadeiro. Observe que é possível construir tal designação porque
dois literais contraditórios não correspondem a vértices distintos do
clique. Por fim, esta designação satisfaz ϕ porque cada tripla contém
um vértice do clique, e portanto cada cláusula de ϕ contém um literal
verdadeiro.
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