
Számı́tástudomány gyakorlat

1. ZH
120 perc, otthon

Intstrukciók: A ZH-t folyamatosan, megszaḱıtás nélkül kell 120 percig ı́rni. Kezdéskor ı́rd fel a lapra a
neved és hogy pontosan mikor kezdted! Használható saját jegyzet, Lovász jegyzet, korábbi feladatsorokon
tanult feladatok, de bármifajta kommunikáció, internet használata tilos. Ha végeztel, ı́rd fel mikor, majd
fotózd le az összes lapod, amit be akarsz adni és küldd el emailben, amint kész vagy! Mivel a többiek lehet,
hogy máskor ı́rják, ezért ne árulj el semmit a feladatokról másoknak.

1. Adj véges automatát, ami azokat a szavakat fogadja el, amikben nincsen ’baba’, de ’a’-ra végződnek.

2. Egy szó palindróma, ha visszafele olvasva is ugyanaz, pl ’indulagörögaludni’. Mutasd meg, hogy a
palindrómák nyelve nem reguláris.

Defińıció: Népszerű és közismert japán eredetű játékok a Soko-ban és a Sudoku. Aki valamelyiket
nem ismerné, az interneten megtalálhatja a szabályokat:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B3koban

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BAdoku

(Ez kivétel a tilos internetezni alól és a szabályok elolvasása nem számı́t a 120 percbe.)
A Sudokut általánośıthatjuk úgy, hogy egy n2×n2-es nagy négyzetet felosztunk n×n-es kis négyzetekre és
mindbe 1-től n2-ig kell a számokat béırni. A megoldható Soko-ban és (általánośıtott) Sudoku feladványok
nyelve legyen Soko-ban és Sudoku.

3. Mutasd meg Soko-ban és Sudoku egyikéről, hogy NP-beli. (A másikról semmit nem kell bizonýıtani,
az csak viccből van itt, hogy szórakoztatóbb legyen a ZH.)

4. Mutasd meg, hogy eldönthetetlen, hogy egy léırásával adott RAM-gép az üres inputon ı́r-e a 42. regisz-
terébe.

5. Mutasd meg, hogy bármely végtelen rekurźıve felsorolható nyelvnek van végtelen rekurźıv részhalmaza.

6. Mutass egy konkrét algoritmust, ami polinom időben megoldja sat-ot (azaz eldönteni egy CNF for-
muláról, hogy igazzá tehető-e) véges sok inputot kivéve, ha P = NP.

7. Evelin ötlete nyomán, tekintsük az alábbi algoritmust. Vegyünk 10-es számrendszerben egy számot
és adjuk össze minden második számjegyét, majd ezt ismételgessük, amı́g egyjegyű számot nem kapunk.
Reguláris-e azon számok nyelve, amikre 0-t kapunk?
Példa: 13474345→ 18→ 8 nincs a nyelvben, de 15474345→ 20→ 0 igen.

Jav́ıtott feladatsorok a http://domotorp.web.elte.hu/teaching/szamtud20/ honlapon.
A @ćımem domotor*@gmail.com, ahol a * helyére egy egybetűs bonyolultsági osztály neve kell.
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