Η μηχανή Turing!!!

Τν μέξαηε όηη ε λογική είλαη καζεκαηηθή επηζηήκε;
Θεκειηώζεθε από ηνλ Αξηζηνηέιε θαη απνηειεί ζήκεξα ηελ βάζε ηνπ
προγραμματισμού. Με ηνλ όξν «πξνγξακκαηηζκόο» ελλννύκε κηα ζεηξά ινγηθώλ
βεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα κεραλή, όπσο ν ππνινγηζηήο, γηα λα
ιεηηνπξγήζεη.
Εζείο ζα αζρνιεζείηε κε κηα ππνζεηηθή κεραλή, πνπ ε κλήκε ηεο έρεη άπεηξε
ρσξεηηθόηεηα. Τελ επηλόεζε ν Άγγινο καζεκαηηθόο Alan Turing ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα θαζνξίζεη πνηα καζεκαηηθά κπνξνύλ λα παξαρζνύλ από έλαλ
ππνινγηζηή θαη θπζηθά πήξε ην όλνκά ηνπ. Αο μεθηλήζεηε ινηπόλ:

Οι προκλήσεις σας:
Πώο ιεηηνπξγεί;
Η κεραλή Turing δηαζέηεη κηα άπεηξε ηαηλία κε ζπλερόκελα θειηά,
ρσξίο αξρή θαη ηέινο (δείηε εηθόλα).
Σε θάζε θειί κπνξνύκε λα γξάςνπκε θάπνηνλ ραξαθηήξα από έλα
πεξηνξηζκέλν ζύλνιν ραξαθηήξσλ πνπ δέρεηαη ε κεραλή, κεηαμύ απηώλ
θαη ην θελό.

Υπάξρεη κηα θεθαιή πνπ θηλείηαη δεμηά ή αξηζηεξά θαη ιεηηνπξγεί θαη σο
θεθαιή αλάγλσζεο ησλ ραξαθηήξσλ, αιιά θαη σο θεθαιή γξαθήο.
Κάζε θνξά πνπ ε θεθαιή επηζθέπηεηαη έλα θειί θάλεη ηξία πξάγκαηα:
o Δηαβάδεη ηνλ ραξαθηήξα
o Αληηθαζηζηά ηνλ ραξαθηήξα κε θάπνηνλ άιιν, ζύκθσλα κε ηηο
εληνιέο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ έρεη
o Είηε θηλείηαη δεμηά θαηά έλα θειί, είηε αξηζηεξά θαηά έλα θειί, είηε
ζηακαηά, πάιη ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ έρεη.
Πώο ηελ πξνγξακκαηίδνπκε;
Αο πνύκε όηη ζέινπκε ε κεραλή λα εθηειέζεη ηελ εμήο ιεηηνπξγία: Να
γξάθνπκε κηα ζεηξά από ζπλερόκελα “a” ζηελ ηαηλία θαη απηή λα πξνζζέηεη ζ’
απηήλ ηελ αθνινπζία αθόκα έλα “a”. Άξα ζέινπκε λα εθηειέζεη ηα εμήο:
1. Όηαλ δηαβάδεηο “a” ζην θειί, ζα ην αθήλεηο σο έρεη θαη ζα πεγαίλεηο δεμηά
2. Όηαλ δηαβάζεηο «θελό» ζην θειί, ζα γξάςεηο ζ’ απηό “a” θαη ζα
ζηακαηήζεηο.
Αο πξνζέμνπκε όηη ην 1 ζα ην επαλαιάβεη πνιιέο θνξέο ελδερνκέλσο, ελώ ην 2
κόλν κηα θνξά.

Σην ινγηζκηθό, ππάξρνπλ εηθόλεο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο
(θόθθηλα θπθιάθηα). Η αξρηθή θαηάζηαζε έρεη έλα κπιε βέινο ελώ ε
ηειηθή είλαη θύθινο κε δηπιό πεξίγξακκα. Η κεηαθνξά από ηελ κηα θαηάζηαζε
ζηελ άιιε γίλεηαη κε βειάθηα. Σε θάζε βειάθη (κεηαθνξά θαηάζηαζεο) ζα πξέπεη
λα πξνζδηνξίζνπκε
Τελ αξρηθή θαηάζηαζε πνπ δηαβάδεη (π.ρ. “a”)
Τνλ ραξαθηήξα πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη (π.ρ. “b”)
Τελ θίλεζε ηεο θεθαιήο (π.ρ. δεμηά)
Τν ηειηθό απνηέιεζκα ζα γξαθεί ζην βειάθη θαη είλαη “a:b,>”. Πξνζέμηε ζηελ
εηθόλα όηη ε αξρηθή θαηάζηαζε (δηαβάδεηο “a”, ηόηε πήγαηλε δεμηά)
επαλαιακβάλεηαη, γη’ απηό ππάξρεη βξόγρνο.

Πώο ζα πξνγξακκαηίζεηε ηελ κεραλή ώζηε όηαλ ηεο δίλνπκε κηα ζεηξά
από ζπλερόκελα “a” απηή λα ηα κεηαθηλεί θαηά έλα θειί δεμηά;

