
Złożoność obliczeniowa (bioinformatyka) - egzamin
31 stycznia 2019

1. Które z następujących języków są regularne? Które są bezkontekstowe, a które należą
do klasy P?

(a) L1 = {ambn | m,n ∈ N};
(b) L2 = {ambnam | m,n ∈ N};
(c) L3 = {ambnambn | m,n ∈ N}.

2. Rozpatrzmy następujący problem decyzyjny:

Czy dana deterministyczna maszyna Turinga akceptuje wszystkie słowa długości 28?

(a) Czy ten problem jest rozstrzygalny?

(b) Czy ten problem jest częściowo rozstrzygalny?

(c) Czy ten problem jest NP-zupełny?

3. Udowodnić, że jeśli Dspace(n2) ⊆ NP, to Pspace = NP.

4. Które z następujących zdań są prawdziwe?

(a) Każdy język kontekstowy jest w klasie Logspace.

(b) Klasa Dtime(nlogn) jest zawarta w P.

(c) Iloczyn NP ∩ co-NP jest pusty?

(d) Problem kolorowania grafu jest w klasie P.



Przykładowe rozwiązania

1a: Język L1 jest regularny, bo to po prostu język a∗b∗. Skoro jest regularny, to jest też bezkonteks-
towy. A skoro każdy język bezkontekstowy jest w P, to i on jest.

1b: Język L2 jest bezkontekstowy, bo można go zdefiniować gramatyką:

ξ0 := aξ0a | ξ1, ξ1 := ε | bξ1 .

Nie jest regularny, bo ma nieskończenie wiele różnych ilorazów, np. L1\ak = {apbnap+k | p, k, n ∈ N}.
Język L2 jest w klasie P, bo każdy język bezkontekstowy jest w P.

1c: Ten język nie jest bezkontekstowy (a więc także nie jest regularny). Przypuśćmy przeciwnie
i niech N będzie stałą z lematu o pompowaniu. Słowo w = aNbNaNbN ∈ L3 można przedstawić
w postaci w = uvzxy, gdzie uvizxiy ∈ L3 dla każdego i ∈ N. Przy tym vx 6= ε, a słowo vzx jest
długości co najwyżej N . A skoro tak, to vzxmieści się na pewno w części początkowej aNbN , środkowej
części bNaN , lub końcowej części aNbN . Stąd co najmniej jeden segment postaci aN i co najmniej
jeden segment postaci bN pozostaje niezmieniony w każdym słowie uvizxiy, na przykład dla i = 2.
Ale to jest niemożliwe, bo słowo uv2zx2y ∈ L3 musi być postaci ambnambn, gdzie m > N lub n > N .
(Te nierówności są ostre, bo vx 6= ε.)

Pozostaje zauważyć, że L3 ∈ P, a nawet L3 ∈ Logspace. Rozpoznaje ten język deterministyczna
maszyna Turinga, która czyta słowo od lewej i zlicza litery z pomocą dwóch liczników rozmiaru log n,
sprawdzając jednocześnie, że grupy liter a i b występują w odpowiedniej kolejności.

2a: Ten problem jest nierozstrzygalny, bo można do niego sprowadzić problem stopu. Dla danej
maszyny Turinga M i słowa w, konstruujemy maszynę TM,w, która (ignorując swoje słowo wejś-
ciowe x) symuluje zachowanie maszynyM dla wejścia w. Język L(TM,w) rozpoznawany przez maszynę
TM,w jest wtedy albo pusty (gdy M nie akceptuje słowa w) albo pełny (gdy M akceptuje słowo w).
W szczególności mamy taką równoważność: M akceptuje słowo w wtedy i tylko wtedy, gdy TM,w

akceptuje wszystkie słowa długości 28.

2b: Alfabet wejściowy każdej maszyny Turinga jest skończony, zatem istnieje tylko skończenie wiele
słów długości 28 nad tym alfabetem. Mamy więc częściowy algorytm dla naszego problemu: trzeba
po prostu uruchamiać maszynę kolejno dla każdego takiego słowa.

2c: Nie, bo języki z klasy NP są rozstrzygalne.

3: Przypuśćmy, że Dspace(n2) ⊆ NP i niech L ∈ Pspace. Wtedy L ∈ Dspace(n2k) dla pewnego k.
Rozpatrzmy język L′ = {w$d | d = |w|k − |w| ∧ w ∈ L}. Ten język należy do klasy Dspace(n2),
bo słowo w$d o długości |w|k jest rozpoznawane w pamięci |w|2k = |w$d|2. A zatem L′ ∈ NP, czyli
istnieje maszyna niedeterministyczna rozpoznająca L′ w czasie n` dla pewnego `. Tę maszynę łatwo
przerobić na maszynę rozpoznającą język L w czasie (nk)` = nk·`.

4a: Nie, bo klasa języków kontekstowych to klasa Nspace(n). A ponieważ iloraz log n/n dąży do zera
przy n rosnącym do nieskończoności, to nawet klasa Dspace(n) nie zawiera się w Logspace.

4b: Nie, ponieważ klasa P, czyli klasa Dtime(nO(1)) zawiera się w Dtime(nlog logn), a iloraz

nlog logn · log(nlog logn)

nlogn
<
nlog logn · nlog logn

nlogn
=
n2 log logn

nlogn

dąży do zera, gdy n dąży do nieskończoności. Zatem P ⊆ Dtime(nlog logn)  Dtime(nlogn).

4c: Nie, bo klasa P zawiera się w tym iloczynie.

4d: Tego nie wiadomo. Jeśli tak jest, to P = NP.


