
         SELÇUK KILINÇ 

 

Turing Makinesi 

DFA, PDA ve TM 

(a) DFA 
 

• DFA sonlu durumları içerir. 

• Q � � �Q  geçiş fonksiyonuna göre geçerli durumdayken önce giriş dizgesinden bir değer okur 

daha sonra diğer duruma geçer. 
• Giriş dizgesinin bütün sembolleri okunduktan sonra son duruma (accept state) ulaşılmışsa dizge DFA 

tarafından tanınmış olur. 
 

(b) PDA 
 

• PDA sonlu durumlar ve sonsuz bir yığın içerir (stack-hafıza) 

• Q � � � � �
������ geçiş fonksiyonuna göre mevcut durumdayken giriş dizgesinden bir sembol 

okur daha sonra yığından bir sembol okur daha sonra yığına bir sembol atar ve diğer duruma geçer. 
• Giriş dizgesinin bütün sembolleri okunduktan sonra son duruma (accept state) ulaşılmışsa dizge PDA 

tarafından tanınmış olur. 
 

(c) TM 
 

• TM sonlu durumlar ve sonsuz bir bant içerir (giriş dizgesi + hafıza) 

• Q � � �Q � � � �L;R� geçiş fonksiyonuna göre mevcut durumdayken banttan bir sembol okur 

daha sonra banta bir sembol yazar bir sonraki duruma geçer ve okuma kafasıda bantta sağa veya sola 
doğru hareket eder. 

• Accept duruma veya Reject duruma ulaşınca aniden durur. 
  

 

Turing Makinasının Biçimsel Tanımı 

Bir Turing Makinası 7 değişkenli bir gruptur. �Q;�; �; ₰; q0; qaccept; �	
• Q durumlar kümesidir. 

• 
�

giriş alfabesidir, boşluk sembolünü içermez.(boşluk karakteri farklı kaynaklarda farklı şekilde 

gösterilir B, � gibi ) 

• 
�

bant alfabesidir. � 
 � �� �  �
 

• ₰ : Q � � �Q � � ��L;R�  geçiş fonksiyonudur. 



• q0 
 Q ve başlangıç durumudur. 

• qaccept  
 Q ve son durumdur.(tanıyan durum) 

•  � 
 �
ve bant alfabesine ait özel bir karakterdir; boşluk karakteri. 

 
 

Güzel Bir Örnek 

diline ait Turing Makinasını oluşturun. 

 

Başlangıç konfigurasyonu: 

 

(a) Soldan sağa doğru bantı tara, her bir diğer 0 ın üstünü çiz.(q3 ve q4 durumları) 
(b) Eğer (a) aşamasındaki 0 sayısı 1 ise tanır. 
(c) Eğer (a) aşamasındaki 0 sayısı 1 den fazla ve tek sayıda ise tanımaz, ölü duruma gider. 
(d) Bantın başlığını sola doğru döndür, bantın başlığına git ve aşama (a) ya dön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turing Makinasına ait durum diagramı aşağıdaki gibidir: 

 

 


