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1 Függvények nagyságrendje

A következő defińıciókat használjuk, ahol f, g két N → N függvény
(mindig fel fogjuk tenni, hogy nemnegat́ıv növekvő függvények):

f = O(g) , ha létezik olyan c > 0 és n0 ≥ 0, amire
f(n) ≤ c · g(n) fennáll minden n ≥ n0 esetén;

f = o(g) , ha minden c > 0-hez létezik olyan n0 ≥ 0, amire
f(n) ≤ c · g(n) fennáll minden n ≥ n0 esetén;

f = Θ(g) , ha f = O(g) és g = O(f).

Feladat 1.1. Igazoljuk az alábbiakat, csak a defińıciókat felhasználva!

a. ha f = o(g), akkor f = O(g), de ford́ıtva nem feltétlenül;

b. f = o(g) és f = Θ(g) egyszerre nem állhat fenn;

c. az O kapcsolat reflex́ıv és tranzit́ıv;

d. az o kapcsolat irreflex́ıv1 és tranzit́ıv;

e. a Θ kapcsolat ekvivalencia-reláció;

f. az O kapcsolat se nem szimmetrikus, se nem antiszimmetrikus.

A következő álĺıtások hasznosak, ha a megadott határérték létezik:

ha lim
n→∞

f(n)
g(n)

<∞ , akkor f = O(g);

ha lim
n→∞

f(n)
g(n)

= 0 , akkor f = o(g);

ha 0 < lim
n→∞

f(n)
g(n)

<∞ , akkor f = Θ(g).

1vagyis f = o(f) sose teljesül



A következő feladatban ezeket az összefüggéseket is felhasználhatjuk2.

Feladat 1.2. Igazoljuk, hogy a következő kapcsolatok fennállnak! (Itt és a
későbbiekben is a log a kettes alapú, ln a természetes logaritmus.)

a. n = Θ(n+ 1);

b. n = o(n log n);

c. n2 + 20 = Θ(n2 + 30n);

d. log n = Θ(lnn);

e. log n = o(n);

f. log n = o(
√
n);

g. log n = Θ log(n2);

h. log2 n = o(n);

i. log3 n = o(n);

j. logk n = o(n) minden k > 0-ra;

k. n3 = o(en);

l. n2 = o(2n);

m. nk = o(2n) minden k > 0-ra;

n. nk = o(an) minden k > 0-ra és
a > 1-re;

o. 2n = o(3n);

p. 2n = Θ(2n+1);

q. 3n = o(22n);

r. 4n = Θ(22n);

s. an = Θ(an+ε) minden a > 1 és
ε > 0 esetén;

t. nlogn = o(2n);

u. n
√
n = o(2n);

v. 2n = o(n!);

w. an = o(n!) minden a > 1
esetén;

x. n! = o(nn);

2A határérték kiszámı́tásához helyenként jól jön a L’Hôpital szabály alkalmazása, ld.
Kalkulus kurzus. Faktoriálist ne próbáljunk deriválni.



2 Egyszalagos Turing-gépek.

R, RE.

Feladat 2.1. Adjunk meg az alábbi nyelveket eldöntő (egyszalagos, determin-
isztikus) Turing-gépeket!

a. {a2n : n ≥ 0};

b. {anbn : n ≥ 0};

c. {anbncn : n ≥ 0};

d. {anb2n : n ≥ 0};

e. {wwR : w ∈ {a, b}∗}3;

f. {anbamban+m};

g. {anbambanm};

h. {anba2n};

i. {wcww : w ∈ {a, b}∗};

j. {anba2n};

k. {anban2};

l. {nbn+ 1 : n ≥ 0}, ahol (és a továbbiakban) n jelenti az n szám bináris
alakját, kis endiánban;

m. {wca|w|ab|w|b : w ∈ {a, b}∗} (vagyis a második szó ,,rendezve” tartal-
mazza az első szó betűit);

Feladat 2.2. Igazoljuk, hogy R tartalmaz nem környezetfüggetlen nyelvet.

Feladat 2.3. Igazoljuk, hogy minden reguláris nyelv eldönthető.

Feladat 2.4. Igazoljuk, hogy ha megengednénk a . input szimbólumon (.
visszáırása mellett) a helyben maradást, akkor sem nőne a rekurźıv nyelvek
osztálya. (Vagyis: igazoljuk, hogy egy ilyen átmenetet tartalmazó Turing-gép
szimulálható egy ,,igazi” Turing-géppel.)

Feladat 2.5. Igazoljuk, hogy ha a Turing-gép szalagja mindkét irányba
végtelen lenne (és a fej kezdetben az input szó első betűjére mutatna), akkor
sem nőne a rekurźıv nyelvek osztálya4.

Feladat 2.6. Igazoljuk, hogy ha egy nyelv eldönthető, akkor eldönthető olyan
Turing-géppel is, ami mindig üres szalaggal áll meg5.

3Jelölés: wR a w szó visszafelé léırva.
4Tipp: két félegyenes az egy egyenes. Bőv́ıtsük ki az ábécét ,,emeletesre”.
5Vigyázzunk: mivel menet közben is ı́rhatunk t-t, a ,,végére tekerés” lehet problémás.

Találjuk fel az ,,álüres” u szimbólumot és használjuk t helyett.



Feladat 2.7. Igazoljuk, hogy ha egy nyelv eldönthető, akkor eldönthető olyan
Turing-géppel is, aminek a megállás pillanatában pontosan az eredeti input
van a szalagján6.

Feladat 2.8. Igazoljuk, hogy R zárt a komplementer-képzésre.

Feladat 2.9. Igazoljuk, hogy ha L eldönthető, akkor LR = {wR : w ∈ L} is
az.

Feladat 2.10. Igazoljuk, hogy egy L nyelv pontosan akkor eldönthető, ha
létezik olyan M Turing-gép, ami az L-beli szavakat hosszúság szerint, ezen
belül ábécérendben7 sorolja fel, (mondjuk) t-okkal elválasztva.

Feladat 2.11. Igazoljuk, hogy egy L nyelv pontosan akkor felismerhető, ha
létezik olyan M Turing-gép, ami az L-beli szavakat (valamilyen tetszőleges)
sorrendben felsorolja.

Feladat 2.12. Igazoljuk, hogy egy L nyelv pontosan akkor felismerhető, ha
létezik olyan M Turing-gép, ami az L-beli szavakat (valamilyen tetszőleges)
sorrendben ismétlés nélkül felsorolja.

Feladat 2.13. Nevezzük végteleńıtett Turing-gépnek azt az átmeneti mod-
ellt, mely mindenben egyezik a Turing-gép fogalmával, csak még megengedjük
azt is, hogy az állapotok halmaza (és az átmenetfüggvény) végtelen
számosságú legyen. Igazoljuk, hogy végteleńıtett Turing géppel8 minden nyelv
eldönthető!

6Tipp: Ind́ıtsunk egy másolással és találjuk fel az ,,álháromszöget”, ami megvédi a
szalag eredeti részét.

7Továbbiakban ez a lexikografikus rendezés.
8Igazolhatjuk azt is, hogy még végtelen állapotszámú ,,véges automatával” is, vagyis

ha van végtelen sok állapotunk, szalag se kell.



3 Többszalagos Turing-gépek. Lyukszalag.

L, P , PSPACE, EXP .

Feladat 3.1. Igazoljuk, hogy R = RE ∩ coRE.

Feladat 3.2. Igazoljuk, hogy R zárt. . .

a. . . . a metszetre.

b. . . . a konkatenációra.

c. . . . a Kleene-iterációra.

Feladat 3.3. Igazoljuk, hogy R tartalmazza a determinisztikus
környezetfüggetlen nyelvek DCFL osztályát.

Feladat 3.4. Igazoljuk, hogy R tartalmazza a környezetfüggetlen nyelvek
CFL osztályát.

Feladat 3.5. Az alábbi halmazok közül melyek üresek?

a. (RE ∪R) \R,

b. (coRE ∪R) \R,

c. (coR ∪R) \R,

d. (P ∪NP ) \PSPACE,

e. (NPSPACE ∪ PSPACE) \ coNPSPACE.

Feladat 3.6. Igazoljuk, hogy ha M egy log n tárkorláttal rendelkező Turing-
gép, mely mindig megáll, akkor polinom időkorlátos9.

Feladat 3.7. Igazoljuk, hogy ha a k-szalagos Turing-gép defińıciójában
megengednénk azt, hogy minden szalagnak legyen saját állapota (és az
átmenetfüggvény (K × Σ)k → ((K ∪ {i, n, h}) × Σ × {←,−,→})k lenne),
akkor sem nőne meg a rekurźıv nyelvek osztálya.

Feladat 3.8. Adjunk meg olyan (k-szalagos, determinisztikus) Turing-
gépeket, amik az alábbi nyelveket döntik el!

9Számoljuk össze a lehetséges konfigurációkat egy adott x inputra. A futás során –
mivel nincs végtelen ciklus – legfeljebb ennyi lépés lehetséges.



a. {w ∈ {a, b}∗ : w palindrom};

b. {ambn : m,n > 0,m|n};

c. {an : n összetett szám};

d. {ap : p pŕımszám};

e. {anb2n
: n > 0};

f. {anbn2
: n > 0};

g. {anbn3
: n > 0};

h. {an2
: n > 0};

i. {w ∈ {a, b}∗ : |w|a = |w|b};

j. {w ∈ {a, b}∗ : |w|a + 1 = 2 · |w|b};

k. {ww : w ∈ {a, b}+};

l. {aba2b2a3b3 . . . anbn : n > 0};

m. {w ∈ {(, )}∗ : w helyes zárójelezés};

n. {wk : w ∈ {a, b}+, k > 1};

o. {w ∈ {a, b}+ : w 6= vk semmilyen v ∈ {a, b}+-ra}10.

Feladat 3.9. Igazoljuk, hogy REG ⊆ SPACE(2)11.

Feladat 3.10. Igazoljuk, hogy CFL ⊆ SPACE(n).

Feladat 3.11. Igazoljuk, hogy tetszőleges M Turing-géphez van vele ekvi-
valens, lyukszalagos M ′ Turing-gép, aminek időkorlátja O(f(n)), ha M-é
f(n), tárkorlátja pedig ugyanaz, mint M-é.

Feladat 3.12. Vázlatosan ismertessünk olyan Turing-gépeket, amik logarit-
mikus tárral döntik el a megadott nyelveket!

a. {w ∈ {a, b}∗ : |w|a = |w|b}12;

b. {w ∈ {a, b}∗ : |w|a = 2 · |w|b + 1};

c. {anb2n
: n ≥ 0}13;

d. {a2n
b3

n
: n ≥ 0};

e. {wwR : w ∈ {a, b}∗}14;

f. {anb[logn] : n > 0};
10Az ilyen szavakat h́ıvják primit́ıvnek.
11Tulajdonképpen a két osztály egyenlő, ld. Papadimitriou könyv, Feladat 2.8.11.
12Találjuk fel a számláló t́ıpust.
13Vigyázzunk a korlátra: a legrosszabb esetre kell működjön.
14Találjuk fel a pointer t́ıpust.



Feladat 3.13. Igazoljuk, hogy . . .

a. . . . tetszőleges f -re TIME(f(n)) zárt a metszetre, unióra, komple-
mentálásra.

b. . . . SPACE(f(n)) is.

c. . . . EXP zárt a Kleene-iterációra15.

d. . . . PSPACE is zárt a Kleene-iterációra16.

e. . . . P is zárt a Kleene-iterációra17.

f. . . . ha L ∈ L, akkor L∗ ∈ SPACE(log2 n)18.

Feladat 3.14. Legyen M egy determinisztikus Turing gép, mely logaritmikus
tárat használ. Igaz-e, hogy M futási ideje (az input méretében) egy poli-
nomfüggvénnyel felülről korlátozott? Eldönthetőn-e az, hogy egy tetszőleges
logaritmikus tárigényű determinisztikus Turing gép meg fog-e állni egy adott
inputon?

15Vagyis, ha L ∈ EXP , akkor L∗ is. Számoljuk ki, hogy mennyi ideig tart végigvizsgálni
az összes lehetséges felbontást.

16Kulcs: a tár újrahasználható, szemben az idővel.
17Ez trükkösebb. Kulcsszó: dinamikus programozás.
18Ez igen trükkös. A Savitch-tétel bizonýıtása jól jön hozzá.



4 Szófüggvényt kiszámı́tó Turing-gépek.

Feladat 4.1. Igazoljuk, hogy a rekurźıv függvények osztálya zárt a kom-
poźıcióra.

Feladat 4.2. Adjunk meg az alábbi szófüggvényeket a megadott korláton belül
kiszámı́tó Turing-gépeket!

a. n 7→ n+ 1, konstans tárral;

b. n 7→ 2n+ 1, konstans tárral;

c. n 7→ n+ 3, konstans tárral;

d. n 7→ 3n, konstans tárral;

e. an 7→ a2n
, lineáris tárral;

f. anbm 7→ an
2+m, lineáris tárral;

g. an 7→ bn
3
, lineáris tárral;

Feladat 4.3. Adjunk meg vázlatosan az alábbi szófüggvényeket a megadott
korláton belül kiszámı́tó Turing-gépeket!

a. anbm 7→ an·m, logaritmikus tárral;

b. anbm 7→ an
2+m, logaritmikus tárral;

c. an 7→ bn
3
, logaritmikus tárral;

Feladat 4.4. Igazoljuk, hogy az an 7→ a2n
függvényt nem lehet O(log n) tárral

kiszámı́tani19.

Feladat 4.5. Igazoljuk, hogy L =
⋃
k≥1

SPACE(log nk). Alkalmazhatjuk a tár

lineáris összehúzására vonatkozó tételt.

Feladat 4.6. Vegyük az {anbn : n ≥ 0} nyelvet a következőképp eldöntő M
Turing-gépet:

• M négyszalagos.

19Használjuk fel, hogy a logaritmikus tárral dolgozó Turing-gépek max. polinom ideig
futhatnak.



• M a második szalagon binárisan számolja az a-kat, a harmadikon
ugyańıgy a b-ket.

• M a negyedik szalagot nem használja.

• M a számlálóit kis endiánban tartja, és minden növelés után a végükre
teker.

(Egyszóval kb. az órán látott módon működő gép, aminek a diagramja fel van
töltve.)
Azt tudjuk, hogy M logaritmikus tárral dönti el L-t. Igazoljuk, hogy időigénye
Θ(n log n).

Feladat 4.7. Adjunk meg olyan Turing-gépet, ami az {anbn : n ≥ 0} nyelvet
logaritmikus tárral és lineáris időben dönti el20.

Feladat 4.8. Becsüljük meg a következő Turing-gépek megadott
erőforrásigényét!

a. {anb2n}-t eldöntő négyszalagos gép. Kezdetben a második szalagra ı́r
egy b-t. Minden a olvasásakor átmásolja a második szalag tartalmát
a harmadikra, majd a harmadikat a második végére, ı́gy megduplázza
a második szalagon levő b-ket. Ha az a-k elfogytak, összehasonĺıtja
a második szalagon levő b-k számát az inputbeli b-k számával (string
összehasonĺıtás). Az output szalag nincs használva. Mennyi az idő- és
mennyi a tárigénye ennek a gépnek?

b. Az előző gép olyan módośıtása, ami minden duplázás után megnézi,
hogy túllépte-e az inputbeli b-k számát (string összehasonĺıtással). Idő-
és tárigény?

c. {anb2n}-t eldöntő háromszalagos gép. Ahány a-t olvas az input sza-
lagon, annyi 0-t ı́r. Ezután ı́r egy 1-est is, ı́gy előálĺıtotta a 2n

bináris alakját. Ezután minden b olvasásakor binárisan csökkenti ezt a
számlálót. Ha a b-k pont akkor fogynak el, mint ahogy a számláló eléri
a 0-t, elfogadja a szót. Az output szalag nincs használva. Mennyi a
tárigénye ennek a gépnek21?

20A fenti gép egy egyszerű módośıtásáról van szó; azt tart tovább igazolni, hogy mennyi
az időigénye. Ehhez jól jöhet:

n∑
i=1

i · 2n−i =
n∑

i=1

i∑
j=1

2n−i =
n∑

j=1

n∑
i=j

2n−i.

21Hasonĺıtsuk össze ennek és az előzőnek a tárigényét – ugyanannyi kell legyen. Ez egy
példája annak, hogyan használhatunk rosszul/fölöslegesen bináris számlálót.



5 Eldönthetetlenség.

Feladat 5.1. Indokoljuk meg! Van-e olyan nyelv, ami nincs benne. . .

a. . . .R-ben?

b. . . . coR-ben?

c. . . .RE-ben?

d. . . . coRE-ben?

e. . . .RE ∪R-ben?

f. . . .RE ∪ coRE-ben?

g. . . .RE ∩ coRE-ben?

Ahol tudunk, hozzunk példát is.

Feladat 5.2. Mutassunk egy olyan nyelvet, amely nem ismerhető fel Turing-
géppel!

Feladat 5.3. Igazoljuk a Rice-tételt.

Feladat 5.4. Igazoljuk a MEGÁLLÁS probléma eldönthetetlenségét fel-
használva, hogy az alábbi problémák mindegyike eldönthetetlen!

a. Adott egy M Turing-gép. Megáll-e minden szón?

b. Adott egy M Turing-gép. Van-e olyan szó, amin megáll?

c. Adott egy M Turing-gép. Megáll-e az üres szón?

d. Adott egy M Turing-gép és két szó, x1 és x2. Megáll-e M valamelyik
szón a kettő közül?

e. Adott egy M Turing-gép és két szó, x1 és x2. Megáll-e M mindkét
szón?

f. Adott egy M Turing-gép. Igaz-e, hogy M eldönti az {anbn : n ≥ 0}
nyelvet?

g. Adott egy M Turing-gép. Igaz-e, hogy M felismeri az {anbn : n ≥ 0}
nyelvet?

h. Adott egy M Turing-gép. Igaz-e, hogy M kiszámı́tja az an 7→ bn

függvényt?

i. Adott egy M1 és egy M2 Turing-gép. Igaz-e, hogy pontosan ugyana-
zokon a szavakon állnak meg?



j. Adott egy M1, egy M2 és egy M3 Turing-gép. Van-e köztük kettő, amik
ugyanazokon a szavakon állnak meg?

k. Adott egy M Turing-gép. Reguláris nyelv-e azoknak a szavaknak a
halmaza, amiken M megáll?

l. Adott egy M Turing-gép. Igaz-e, hogy M polinom időkorlátos?

m. Adott egy M Turing-gép. Igaz-e, hogy M konstans időkorlátos?

n. Adott egy M Turing-gép. Igaz-e, hogy M tárkorlátos22?

o. Adott egy M Turing-gép és egy R véges automata. Igaz-e, hogy M
pontosan azokon a szavakon áll meg, mint amiket R elfogad?

p. Adott egy M Turing-gép és egy q állapota. Van-e olyan input szó,
aminek feldolgozása alatt M bekerül q-ba?

q. Adott egy M Turing-gép és egy q állapota. Igaz-e, hogy M minden
input szó feldolgozásakor előbb-utóbb bekerül q-ba?

r. Adott egy M Turing-gép, amiről tudjuk, hogy véges sok szón áll meg.
Igaz-e, hogy M páros sok szón áll meg23?

s. Adott egy M Turing-gép. Igaz-e, hogy M véges sok szón áll meg?

t. Adott egy M Turing-gép és egy a ∈ Σ betű. Van-e olyan input, aminek
hatására M kíırja az a jelet?

Feladat 5.5. Igazoljuk a következőket:

a. a tautológiák halmaza és a kieléǵıthetetlen formulák halmaza
ı́téletkalkulus esetében rekurźıvan szétválasztható;

b. az ı́téletkalkulusbeli tautológiák halmaza rekurźıv nyelvet alkot;

c. az ı́téletkalkulusbeli kieléǵıthetetlen formulák halmaza is rekurźıv nyel-
vet alkot;

22Vigyázzunk: attól, hogy M nem áll meg x-en, még lehet tárkorlátos. Alaḱıtsuk át
M -et úgy, hogy ha nem áll meg, akkor nemkorlátos legyen a tárigénye – mondjuk egy
számláló szalag hozzáadásával.

23Figyelem: itt az input nem egyszerűen egy M gép, hanem egy M gép, ami véges sok
szón áll meg. Tehát ilyet kell késźıtenie az algoritmusnak.



d. a tautológiák halmaza és a kieléǵıthetetlen formulák halmaza elsőrendű
formulák esetében rekurźıvan szétválasztható24!

Feladat 5.6. Kétvermes automatának h́ıvunk egy olyan gépet, ami anny-
iban különbözik a veremautomatától, hogy két verme van. Az ilyen gép a
következőképpen működik: az állapotának, az input következő betűjének (ha
van) és a két verem felső szimbólumainak ismeretében eldönti, hogy milyen
állapotba megy át, beolvassa-e az input jelet, illetve hogy mire cseréli a vermek
felső szimbólumait (mint a veremautomata esetében, lehet 0 vagy több verem-
szimbólumra cserélni). A gép elfogadja az input szót, ha egy végállapotba
kerül, miután elolvasta az input szó összes jelét.
Igazoljuk, hogy eldönthetetlen a következő probléma: adott egy kétvermes au-
tomata és egy x input szó, elfogadja-e az automata x-et25?

Feladat 5.7. Sorautomatának h́ıvunk egy olyan gépet, ami annyiban
különbözik a veremautomatától, hogy nem verem, hanem sor adatszerkezetet
használ kiegésźıtő tárolóként. Vagyis az ilyen gép a következőképp működik:
az állapotának, az input következő betűjének és a sor első elemének
(amit levesz) ismeretében eldőnti, hogy milyen állapotba menjen át, mi-
lyen jelet/jeleket tegyen a sor végére (0 vagy több jelet, sorrendben) és hogy
feldolgozza-e az input jelet. A gép elfogadja az input szót, ha egy végállapotba
kerül, miután elolvasta az input szó összes jelét.
Igazoljuk, hogy eldönthetetlen a következő probléma: adott egy sorautomata
és egy x input szó, elfogadja-e az automata x-et26?

6 Nemdeterminisztikus Turing-gépek.

NL, NP .

Feladat 6.1. Adjunk meg az alábbi nyelveket nemdeterminisztikus polinom
időkorláttal eldöntő Turing-gépeket!

a. {ww : w ∈ {a, b}+};

b. {wk : w ∈ {a, b}+, k > 1}27;

24Ne feledjük: elsőrendben egy formula pontosan akkor kieléǵıthetetlen, ha elsőrendű
rezolúcióval levezethető belőle az üres klóz. Jelentsen ez bármit, a lényeg, hogy a
kieléǵıthetetlen formulák halmaza RE-ben van.

25Szimuláljunk Turing-gépet kétvermes automatával.
26Szimuláljunk sorautomatával Turing-gépet. Próbáljuk meg megmagyarázni, hogy mi

az a tulajdonság, ami miatt a sor ,,erősebb” ebből a szempontból a veremnél.
27Mennyivel módosulna a feladat, ha k ≥ 1-et ı́rnék?



c. {xyyx : x, y ∈ {a, b}+};

d. {xyxRy : x, y ∈ {a, b}+};

Feladat 6.2. Igazoljuk vázlatosan, hogy a fenti nyelvek nem csak
NTIME(O(n))-ben, de L-ben is benne vannak.

Feladat 6.3. Igazoljuk, hogy NSPACE(f(n)) ⊆ SPACE(f 2(n)) minden
f(n) megengedett bonyolultsági függvényre28.

Feladat 6.4. Igazoljuk, hogy PSPACE = NPSPACE29.

Feladat 6.5. Igazoljuk, hogy NL valódi része PSPACE-nek30.

Feladat 6.6. Igazoljuk, hogy az NP osztály

a. zárt a metszetre;

b. zárt az unióra;

c. zárt a Kleene-iterációra.

Feladat 6.7. Igazoljuk, hogy az NL osztály

a. zárt a metszetre;

b. zárt az unióra;

c. zárt a Kleene-iterációra.

Feladat 6.8. Igazoljuk a következőket:

a. Ha R ⊆ Σ∗ × Σ∗ egy polinomiálisan eldönthető, polinomiálisan ki-
egyensúlyozott reláció, akkor az {x : xRy valamely y szóra} nyelv NP -
ben van!

b. ha L ∈ NP , akkor létezik egy polinomiálisan eldönthető, poli-
nomiálisan kiegyensúlyozott R reláció úgy, hogy L = {x : xRy valamely
y szóra}!

28Lépések: egy f(n) tárkorlátú nemdet. gépnek a konfigurációs gráfja max. n · cf(n)

csúcsú valamilyen c konstansra; erre lehet alkalmazni a Savitch-tételt.
29Előző feladat eredményét felhasználva.
30Tárhierarchia tétel és a kettővel megelőző feladat.



7 Visszavezetések, teljesség.

7.1 A hatékony visszavezetés.

Feladat 7.1. Tudjuk, hogy a Hálózatkiértékelés egy P-teljes probléma és azt
is, hogy lineáris időben megoldható31. Következik-e ebből, hogy minden P-beli
probléma megoldható lineáris időben?

Feladat 7.2. Igazoljuk, hogy a visszavezetés tranzit́ıv.

Feladat 7.3. Hány L-beli, de nem L-teljes nyelv van? Melyik az a kettő?
Miért?

Feladat 7.4. Mire következtethetünk egy L nyelv nehézségét illetően, ha
tudjuk, hogy L visszavezethető a SAT problémára?

Feladat 7.5. Mire következtethetünk egy L nyelv nehézségét illetően, ha
tudjuk, hogy L-re visszavezethető a SAT probléma?

Feladat 7.6. Igazoljuk, hogy ha L egy O(nk) időben eldönthető nyelv, K
pedig konstans tárigényű visszavezetéssel visszavezethető L-re, akkor K is egy
O(nk) időben eldönthető nyelv (vagyis az időigényt léıró polinom fokszáma
nem változik).

Feladat 7.7. Mondjuk azt, hogy az L nyelv hatékonytalanul visszavezethető
az L′ nyelvre, ha létezik f : Σ∗ → Σ∗ függvény úgy, hogy x ∈ L akkor és
csak akkor, ha f(x) ∈ L′. Mutassuk meg, hogy bármely nemtriviális L nyelv
hatékonytalanul visszavezethető bármely nemtriviális L′ nyelvre! Érdemes
a hatékonytalan visszavezetés fogalmát használni nyelvek bonyolultságainak
összehasonĺıtásához?

Feladat 7.8. Ha C egy bonyolultsági osztály, és L egy nyelv, akkor mondjuk,
hogy L egy C-könnyű nyelv, ha L minden C-beli nyelvre visszavezethető.

a. Igazoljuk, hogy ha ∅ és Σ∗ is C-ben van, akkor nincsen C-könnyű nyelv.

b. Igazoljuk, hogy ha C tartalmaz nemtriviális nyelvet, és zárt a vissza-
vezetésre, akkor nincsen C-könnyű nyelv.

Feladat 7.9. Legyen L egy NP-nehéz nyelv és L′ egy tetszőleges nyelv.
Tegyük fel, hogy van olyan polinom futási idejű, determinisztikus M Tur-
ing gép, amely tetszőleges x szóhoz kiszámı́t egy olyan M(x) szót, hogy
x ∈ L⇔M(x) ∈ L′. Igazoljuk, hogy ha P 6= NP akkor L′ /∈ P !

31OK, nem Turing-gépen, hanem mondjuk RAM-gépen, de az most mindegy.



7.2 Hálózatok.

Feladat 7.10. A Monotonhálózat-kiértékelés probléma a következő: adott egy
változómentes, monoton hálózat (egy hálózat monoton, ha csak input kapuk,
∨ kapuk és ∧ kapuk vannak benne). Igaz-e, hogy a hálózat értéke 1?
Igazoljuk, hogy a probléma P-nehéz, a Hálózatkiértékelés P-nehézségét
használva.

Feladat 7.11. A Monotonhálózat-kieléǵıthetőség a következő probléma:
adott egy monoton hálózat (változó input kapuk is megengedettek), lehet-e
a változó kapuknak úgy értéket adni, hogy a hálózat értéke 1 legyen?
Igazoljuk, hogy a probléma P-ben van32.

7.3 Formulák, gráfok.

Feladat 7.12. Igazoljuk, hogy a Független Csúcshalmaz probléma NP-
nehéz, a SAT (nem 3SAT!) probléma NP-nehézségét felhasználva.

Feladat 7.13. Az 1-h́ıján-SAT a következő probléma: adott egy ϕ konjunkt́ıv
normálforma. Van-e olyan kiértékelés, ami legfeljebb egy klózt álĺıt 0-ra?
Igazoljuk, hogy a probléma NP-teljes.

Feladat 7.14. Igazoljuk, hogy tetszőleges rögźıtett k-ra a k-h́ıján-SAT
probléma NP-teljes.

Feladat 7.15. A 2
3
-SAT a következő probléma: adott egy ϕ konjunkt́ıv

normálforma. Van-e olyan kiértékelés, ami mellett a klózok legalább 2
3
-a igaz?

Igazoljuk, hogy a probléma NP-teljes.

Feladat 7.16. Igazoljuk, hogy tetszőleges 1
2
< ε ≤ 1-re az ε-SAT NP-teljes

probléma.

Feladat 7.17. Igazoljuk, hogy tetszőleges 0 ≤ ε ≤ 1
2
-re az ε-SAT L-ben van33.

Feladat 7.18. A Másik-SAT a következő probléma. Adott egy ϕ konjunkt́ıv
normálforma és egy T1 kieléǵıtő kiértékelése. Van-e másik kiértékelés, ami
szintén kieléǵıti ϕ-t34.
Igazoljuk, hogy Másik-SAT is NP-teljes.

Feladat 7.19. Igazoljuk, hogy ha van olyan átalaḱıtás35, ami polinom időben
egy input CNF -ből vele ekvivalens DNF -et késźıt, akkor P = NP.

Feladat 7.20. Igazoljuk, hogy a következő probléma L-ben van: adott egy
konjunkt́ıv normálformájú formula, tautológia-e?

32Sőt, P-teljes.
33Sőt triviális.
34Egy kiértékelés ,,másik”, ha legalább egy, ϕ-beli változón eltér T1-től.
35. . . azán meg bizonýıtsuk be, hogy nincs.



7.4 Utak gráfokban.

Feladat 7.21. Igazoljuk, hogy a Hamilton-kör probléma NP-nehéz, a
Hamilton-út probléma NP-nehézségét felhasználva.

Feladat 7.22. Az 1
2
-Hamilton-kör a következő probléma: adott egy n csúcsú

G gráf. Van-e G-ben n
2

hosszú kör? Igazoljuk, hogy ez a probléma NP-teljes,
a Hamilton-kör probléma NP-teljességét használva.

Feladat 7.23. Igazoljuk, hogy tetszőleges 0 < ε < 1-re az ε-Hamilton-kör
NP-teljes.

Feladat 7.24. Igazoljuk, hogy a következő problémák NP-teljesek:

a. (Részgráf-izomorfizmus.) Adott egy G és egy H gráf. Van-e G-nek
H-val izomorf részgráfja?

b. Adott egy G gráf és két csúcsa, a és b. Van-e Hamilton-út G-ben a-ból
b-be?

c. Adott egy G gráf és csúcsainak egy A halmaza. Van-e olyan fesźıtőfája
G-nek, aminek a levelei pontosan az A halmaz?

d. Adott egy G gráf és csúcsainak egy A halmaza. Van-e olyan fesźıtőfája
G-nek, aminek a levelei mind A-ba esnek?

e. Adott egy G gráf és csúcsainak egy A halmaza. Van-e olyan fesźıtőfája
G-nek, aminek nincs A-beli levele?

f. Adott egy G gráf és egy K szám. Van-e G-ben K hosszú út?

g. Adott egy G gráf és egy K szám. Van-e G-ben K hosszú kör?

h. Adott egy G gráf és egy K szám. Van-e G-nek olyan fesźıtőfája, aminek
a maximális fokszáma K?

Feladat 7.25. Igazoljuk, hogy a következő problémák (melyek nem véletlenül
vannak ebben az alfejezetben) NP-nehezek!

a. Adott egy G gráf, aminek az élei a piros és a kék sźınnel vannak
sźınezve. Van-e G-ben kék Hamilton-kör?

b. Adott egy G gráf, aminek az éleinek fele piros, a fele kék, meg egy K
szám. Van-e G-ben K hosszú kék kör?



c. Adott egy G gráf, aminek az éleinek fele piros, a fele kék, meg egy K
szám. Igaz-e, hogy G-ben van K hosszú kék kör, de nincs K hosszú
piros?

d. Adott egy G gráf, aminek minden éle piros vagy kék. Igaz-e, hogy a
leghosszabb piros út hosszabb benne, mint a legrövidebb maximális36

kék?

7.5 Gráfsźınezések.

A 3-sźınezés a következő probléma: adott egy G gráf. Ki lehet-e sźınezni a
csúcsait három sźınnel úgy, hogy bármelyik két szomszédos csúcs különböző
sźınt kapjon? Ez a kérdés ismerten NP-teljes.

Feladat 7.26. Igazoljuk, hogy a 4-sźınezés NP-teljes.

Feladat 7.27. Igazoljuk, hogy a 2-sźınezés NL-ben van37.

Feladat 7.28. Tekintsük a következő problémát: adott egy G gráf, aminek
minden csúcsának a fokszáma legalább 5. Sźınezhető-e G három sźınnel?
Igazoljuk, hogy a probléma NP-teljes.

Feladat 7.29. Tekintsük a következő problémát: adott egy G gráf, aminek
minden csúcsának a fokszáma legfeljebb 5. Sźınezhető-e G három sźınnel?
Igazoljuk, hogy a probléma NP-teljes.

Feladat 7.30. Tekintsük a következő problémát: adott egy G gráf, aminek
minden csúcsának a fokszáma legfeljebb 4. Sźınezhető-e G három sźınnel?
Igazoljuk, hogy a probléma NP-teljes.

Feladat 7.31. Tekintsük a következő problémát: adott egy G gráf, aminek
minden csúcsának a fokszáma legfeljebb 2. Sźınezhető-e G három sźınnel?
Igazoljuk, hogy a probléma L-ben van38.

Feladat 7.32. Tekintsük a következő problémát: adott egy G összefüggő gráf,
aminek minden csúcsának a fokszáma legfeljebb 3 és van olyan csúcsa, ame-
lyiknek a fokszáma legfeljebb 2. Sźınezhető-e G három sźınnel?
Igazoljuk, hogy a probléma triviális39.

36Legyen ,,maximális” egy kék út, ha nem lehet tovább bőv́ıteni, vagyis ha nincs őt
valódi módon tartalmazó kék út.

37Hasonlóan a 2-SAT problémához, itt is azt könnyű megmutatni, hogy a komplementere
NL-ben van.

38Sőt, triviális. . .
39Viszont ha minden fokszáma 3 (azaz 3-reguláris), akkor NP-teljes. . .



Feladat 7.33. Igazoljuk, hogy a következő probléma NP-teljes: adott egy G
śıkba rajzolható gráf, kisźınezhető-e három sźınnel40?

Feladat 7.34. Igazoljuk, hogy a következő probléma NP-teljes: adott egy
G gráf. Kisźınezhető-e G úgy négy sźınnel, hogy az egyik sźınt csak egyszer
használjuk?

Feladat 7.35. Igazoljuk, hogy a következő probléma NP-teljes: adott egy
G gráf. Kisźınezhető-e G úgy öt sźınnel, hogy két sźınt csak kétszer-kétszer
használunk?

7.6 Osztálytérkép.

Feladat 7.36. Rakjuk sorrendbe a következő osztályokat ⊆ szerint! Jelöljük
be, hogy hol ismert az egyenlőség, vagy a valódi tartalmazás.

a. coP , L, NP , P ;

b. coNP , NL, NPSPACE , PSPACE ;

c. a [co][N ](L|P|PSPACE|EXP) osztályok tetszőleges részhalmazára.

Feladat 7.37. Igazoljuk, hogy P = coP.

Feladat 7.38. Igazoljuk, hogy L = coL.

Feladat 7.39. Igazoljuk, hogy EXP = coEXP.

Feladat 7.40. Igazoljuk, hogy PSPACE = coPSPACE.

Feladat 7.41. Igazoljuk, hogy ha C ⊆ coC, akkor C = coC.

Feladat 7.42. Igazoljuk, hogy ha C zárt a visszavezetésre, akkor coC is.

Feladat 7.43. Igazoljuk, hogy ha f egy visszavezetés L1-ről L2-re, akkor f
visszavezetés L1-ről L2-re is.

Feladat 7.44. Igazoljuk, hogy ha NP 6= coNP, akkor P 6= PSPACE.

Feladat 7.45. Igazoljuk, hogy ha P = NP, akkor coNP 6= EXP.

Feladat 7.46. Igazoljuk, hogy ha NP 6= coNP, akkor P 6= NP.

Feladat 7.47. Igazoljuk, hogy ha SAT ∈ P, akkor P = NP.

40Ez azért érdekes, mert a 4-sźınezhetőség ilyen gráfokra triviális, a 2-sźınezhetőség meg
NL-ben van, vagyis könnyű.



Feladat 7.48. Igazoljuk, hogy ha SAT /∈ P, akkor P 6= NP.

Feladat 7.49. Igazoljuk, hogy ha NP = PSPACE, akkor NP = coNP.

Feladat 7.50. Lehetséges-e, hogy L = EXP? Miért?

Feladat 7.51. Egy M nemdeterminisztikus gépet erős gépnek mondunk, ami
eldönti az L nyelvet, ha igazak rá a következők:

a. Ha x ∈ L, akkor M minden futása x-en vagy igenben, vagy h-ban
végződik, és van olyan futása, amely igenben;

b. Ha x /∈ L, akkor M minden futása x-en vagy nemben, vagy h-ban
végződik, és van olyan futása, amely nemben.

Igazoljuk, hogy L ∈ NP ∩ coNP pontosan akkor igaz, ha L eldönthető erős
polinomidejű nemdeterminisztikus géppel.


