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1. Dla każdego z następujących języków proszę ustalić, czy jest to język regularny, czy jest
to język bezkontekstowy i czy należy do klasy Logspace.

(a) L1 = {ai(ba)jbk | i, j, k ∈ N};
(b) L2 = {ai(ba)jbi | i, j ∈ N};
(c) L3 = {ai(ba)ibi | i ∈ N}.

2. Czy to możliwe, że:

(a) Dspace(n2) ⊆ Nspace(n) ale Nspace(n2) 6= Dspace(n4)?

(b) Pewien język bezkontekstowy jest NP-zupełny?

(c) Dtime(nlogn) ⊆ P?

(d) NP = Pspace?

Jeśli możliwe, to co by z tego wynikało?

3. Które z następujących terminów oznaczają to samo, a które co innego? Proszę objaśnić
na przykładach.

(a) Język obliczalny;

(b) Język rekurencyjnie przeliczalny;

(c) Język rozstrzygalny;

(d) Język częściowo obliczalny;

(e) Język rekurencyjny;

(f) Język typu zero;

(g) Język kontekstowy;

(h) Język monotoniczny.



Przykładowe rozwiązania

1a: Język L1 jest regularny, bo to po prostu a∗(ba)∗b∗.

1b: Język L2 jest bezkontekstowy. Generuje go gramatyka o produkcjach postaci ξ0 ::= aξ0b | ξ1
oraz ξ1 ::= ε | baξ1, gdzie ξ0 jest symbolem początkowym. Nie jest to jezyk regularny, bo ma
nieskończenie wiele różnych ilorazów postaci L2\an = {ai(ba)jbi+n | i, j ∈ N}.

1c: Język L3 jest w klasie Logspace, bo do jego rozpoznania wystarczą dwa liczniki mieszczące się
na dlog ne klatkach taśmy. Nie jest to język bezkontekstowy, bo nie spełnia lematu o pompowaniu.
W przeciwnym razie niech N będzie stałą z lematu o pompowaniu i niech w = aN (ba)NbN . Wtedy
w = xyzuv, gdzie |yzu| ≤ N , yu 6= ε, oraz xyrzurv ∈ L3 dla dowolnego r. Słowo yzu jest tak krótkie,
że albo część początkowa aN słowa w jest prefiksem słowa x albo część końcowa bN jest sufiksem
słowa v. W pierwszym przypadku słowo xy2017zu2017v ma postać aNbW przy czym słowo bW ma
albo za dużo liter b w części końcowej, albo za dużo segmentów ba w części środkowej, albo nie należy
nawet do L1. Drugi przypadek jest analogiczny i mamy sprzeczność.

2a: Niemożliwe. Przypuśćmy, że Dspace(n2) ⊆ Nspace(n). Pokażemy, że wtedy zachodzi równość
Nspace(n2) = Dspace(n4). Inkluzja ⊆ wynika z twierdzenia Savitcha. Niech więc L ∈ Dspace(n4)
i niech L′ = {w$|w|4−|w| | w ∈ L}. Zauważmy, że słowo w$|w|

4−|w| ma długość |w|4, a ponieważ L
jest w klasie Dspace(n4), więc L′ ∈ Dspace(n) ⊆ Dspace(n2). Z założenia wynika L′ ∈ Nspace(n),
a stąd dostajemy L ∈ Nspace(n2).

2b: Możliwe, ale wtedy NP=P, bo języki bezkontekstowe są w klasie P.

2c: To nieprawda, bo zachodzi ostre zawieranie P  Dtime(nlogn). Istotnie, każdy język z klasy P
jest w pewnej klasie Dtime(nk) ⊆ Dtime(nlog logn). Zatem P ⊆ Dtime(nlog logn). Ale wyrażenie

nlog logn · log(nlog logn)

nlogn
=

2logn·log logn · log n · log logn
2log

2 n
= 2logn·log logn+log logn+log log logn−log2 n

zbiega do zera przy n→∞, więc Dtime(nlog logn)  Dtime(nlogn).

2d: To możliwe, są nawet tacy, którzy twierdzą, że potrafią to udowodnić.1 Jeśli to prawda, to wtedy
na przykład NExptime=NExpspace.

3: Terminy 3b, 3d, 3f oznaczają to samo. Należy do tej klasy na przykład problem stopu. Ale
problem stopu jest nierozstrzygalny, czyli nie jest rekurencyjny ani obliczalny, bo nazwy 3a, 3c i 3e
mają to samo znaczenie. Natomiast języki kontekstowe (3g), zwane też monotonicznymi (3h), stanowią
właściwą podklasę języków rekurencyjnych. Kontrprzykładem jest np. każdy język należący do różnicy
Dspace(2n)−Dspace(n2), bo wiadomo, że CSL = Nspace(n) ⊆ Dspace(n2)  Dspace(2n).

1https://arxiv.org/abs/1609.09562


