
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Ενδεικτικές λύσεις ενδιάμεσης εξέτασης Απριλίου 2014

Θέμα 1.

(α) Απαντηστε στις παρακατω ερωτησεις εξηγωντας συνοπτικα την απαντηση σας. Ειναι δυ-
νατον μια μηχανη Turing να διαβασει στο πρωτο βημα λειτουργια της καποιο συμβολο που
δεν ανηκει στο αλφαβητο εισοδου και δεν ειναι το κενοt; Στο δευτερο βημα της λειτουργια
της με εισοδο καποια λεξη; Ειναι δυνατον η μηχανη να βρεθει περισσοτερες απο μια φορες
στην κατασταση qΟΧΙ; Ποτε λεμε οτι μια μη ντετερμινιστικη μηχανη Turing αποδεχεται την
εισοδο της; Ποτε μια μη ντετερμινιστικη μηχανη Turing ονομαζεται διαγνωστης;

(β) Δειξτε οτι οι προτασεις "Υπαρχει πολυταινιακη μηχανη Turing που αναγνωριζει τη γλωσσα
L" και "Υπαρχει μη-ντετερμινιστικη μηχανη Turing που αναγνωριζει τη γλωσσα L" ειναι
ισοδυναμες.

(γ) Δωστε ορισμο για τις γλωσσες ΑΠΟΔΟΧΗ/ΤΜ, ΠΕΡΑΤΩΣΗ/ΤΜ, ΚΕΝΟΤΗΤΑ/ΤΜ και ΙΣΟΔΥ-
ΝΑΜΙΑ/ΤΜ.

Λύση.
(α)

• OXI. Όταν μια μηχανη Turing ξεκινα την λειτουργια της, η κεφαλη δειχνει στην αριστερο-
τερη θεση της συμβολοσειρας εισοδου. Συνεπως, η μηχανη στο πρωτο βημα θα διαβασει
ειτε καποιο συμβολο απο το αλφαβητο εισοδου ειτε το συμβολο κενου σε περιπτωση που η
εισοδος ειναι η κενη συμβολοσειρα.

• NAI. Αρχικα η κεφαλη βρισκεται στο αριστεροτερο κελι της ταινιας. Τωρα, φανταστειτε οτι
στο πρωτο βημα η μηχανη γραφει εκει ενα συμβολο x ∈ Γ \ {Σ ∪ {t}} και επιχειρει να
μετακινησει την κεφαλη αριστερα. Αφου δεν γινεται να παει πιο αριστερα, η κεφαλη παρα-
μενει στο πρωτο κελι της ταινιας. Επομενως, στο δευτερο βημα η μηχανη αναγκαστικα θα
διαβασει το x το οποιο ουτε ανηκει στο αλφαβητο εισοδου ουτε ειναι το κενο.

• ΟΧΙ. Οι ειδικες καταστασεις αποδοχης και απορριψης (τερματικες καταστασεις) προκαλουν
τον αμεσο τερματισμο του υπολογισμου.

• Μια μη-ντετερμινιστικη μηχανη Turing αποδεχεται την εισοδο της οταν υπαρχει καποιος
κλαδος υπολογισμου ο οποιος να οδηγει στην κατασταση αποδοχης.

• Μια μη-ντετερμινιστικη μηχανη Turing λεγεται διαγνωστης οταν, για καθε εισοδο, ολοι οι
κλαδοι υπολογισμου καταληγουν ειτε στην qΝΑΙ ειτε στην qΟΧΙ.

(β) Απο την θεωρια γνωριζουμε τα εξης:
(1) Μια γλωσσαL ειναι αναγνωρισιμη αν και μονο αν υπαρχει πολυταινιακη μηχανηTuring που

να την αναγνωριζει. (Πορισμα 3.9)
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(2) MιαγλωσσαL ειναι αναγνωρισιμηανκαι μονοανυπαρχει μη-ντετερμινιστικημηχανηTuring
που να την αναγνωριζει. (Πορισμα 3.11)

Συνεπως, οι δυο ζητουμενες προτασεις ειναι ισοδυναμες καθως καθε μια ειναι ισοδυναμη με κοινη
προταση.
(γ)

ΑΠΟΔΟΧΗ/ΤΜ= {〈M,w〉| η ειναι μια TM που αποδεχεται την συμβολοσειρα w}
ΠΕΡΑΤΩΣΗ/ΤΜ= {〈M,w〉| ηM ειναι μια TM που τερματιζει για εισοδο w}
ΚΕΝΟΤΗΤΑ/ΤΜ= {〈M〉| ηM ειναι μια TM με L(M) = ∅}
ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ/ΤΜ= {〈M1,M2〉| οιM1 καιM2 ειναι δυο TM με L(M1) = L(M2)}

Θέμα 2. Δινεται η μηχανη TuringM με αρχικη κατασταση q0 και συναρτηση μεταβασεων η οποια
δινεται απο τον παρακατω πινακα:

a b t
q0 (qΝΑΙ, a,A) (q1, b,Δ) (q0, b,Α)
q1 (qΟΧΙ, a,A) (q0, b,Δ) (q1, b,Α)

(α) Ειναι ηM διαγνωστης; Εξηγηστε την απαντηση σας.
(β) Ποια ειναι η γλωσσα του αλφαβητου {a, b} που αναγνωριζει ηM ;

Λύση.
(α) H μηχανη δεν ειναι διαγνωστης καθως με εισοδο τη συμβολοσειρα b εγκλωβιζεται.
(β) H γλωσσα που αναγνωριζει ηM ειναι η (bb)∗aΣ∗.

Θέμα 3.

(α) Δειξτε οτι η γλωσσα

L = {〈M〉| ηM ειναι TM και τερματιζει ξεκινωντας με εισοδο 'aba'}

δεν ειναι διαγνωσιμη.
(β) Δειξτε οτι η γλωσσα

L′ = {〈M, q1, q2〉| ηM ειναι TM και περνα ειτε απο την κατασταση q1
ειτε απο την κατασταση q2 οταν εκτελειται με εισοδο 'aba'}

δεν ειναι διαγνωσιμη.

Λύση. Έχουμε:
(α) Έστω οτι η γλωσσα L ειναι διαγνωσιμη και οτι η μηχανη Turing R ειναι ενας διαγνωστης
για αυτην. Θα κανουμε αναγωγη απο την γλωσσα ΠΕΡΑΤΩΣΗ/TM. Δηλαδη, χρησιμοποιωντας την
R θα κατασκευασουμε εναν διαγνωστη S για την ΠΕΡΑΤΩΣΗ/TM το οποιο μας οδηγει σε ατοπο
καθως γνωριζουμε οτι η συγκεκριμενη γλωσσα δεν ειναι διαγνωσιμη.
S = "Για εισοδο 〈M,w〉:

1. Φτιαξε την μηχανηM0 με περιγραφη:
M0 = "Για εισοδο x:
(α) Αν x 6= 'aba', τοτε απερριψε. (δεν εχει σημασια)
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(β) Αν x = 'aba', τοτε τρεξε τηνM για εισοδο w και αν τερματισει, τοτε αποδεξου."
2. Τρεξε τηνR με εισοδο 〈M0〉.
3. Αν ηR αποδεχτει, τοτε αποδεξου.
4. Αν ηR απορριψει, τοτε απερριψε."

Η μηχανηM0 απορριπτει καθε εισοδο διαφορετικη του 'aba' και αποδεχεται την 'aba' αν και μονο
αν η μηχανηM τερματιζει για εισοδο w, ενω δεν απορριπτει ποτε. Συνεπως, ηM0 τερματιζει για
εισοδο 'aba' αν και μονο αν ηM τερματιζει για εισοδο w. Έχουμε:

M τερματιζει για w ⇒ M0 τερματιζει για 'aba'
⇒ R αποδεχεται 〈M0〉
⇒ S αποδεχεται 〈M,w〉

και

M εγκλωβιζεται για w ⇒ M0 εγκλωβιζεται για 'aba'
⇒ R απορριπτει 〈M0〉
⇒ S απορριπτει 〈M,w〉

Συνεπως, η S ειναι οντως διαγνωστης για την ΠΕΡΑΤΩΣΗ/TM.
(β)Έστω οτι η γλωσσαL′ ειναι διαγνωσιμη και οτι η μηχανη TuringR′ ειναι ενας διαγνωστης για
αυτην. Χρησιμοποιωντας τηνR′ θα κατασκευασουμε εναν διαγνωστη S′ για την γλωσσα L. Αυτο
μας οδηγει σε ατοπο καθως στο προηγουμενο ερωτημα αποδειξαμε οτι η L δεν ειναι διαγνωσιμη
και επομενως δεν γινεται να υπαρχει ηR′.
S′ = "Για εισοδο 〈M〉:

1. Τρεξε τηνR′ για εισοδο 〈M, qΝΑΙ, qΟΧΙ〉.
2. Αν ηR′ αποδεχτει, τοτε αποδεξου.
3. Αν ηR′ απορριψει, τοτε απερριψε."

Όταν τρεχουμε τηνR′ για εισοδο 〈M, qΝΑΙ, qΟΧΙ〉, στην ουσια ρωταμε αν η μηχανηM τερματιζει για
εισοδο 'aba'. Συνεπως, ειναι προφανες οτι η S′ ειναι ενας διαγνωστης για την γλωσσα L.
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