
INF2820-V2014-Oppgavestt 2, gruppe 28.1 
To typer oppgaver. 
 
 Praktiske arbeidsoppgaver på terminal. Disse bør du gjøre. De bør du kunne arbeide med på egen hånd 
utenom gruppetimen. Du kan spørre gruppelærer om hjelp på gruppa hvis det er vanskeligheter.  
 
Teoretiske oppgaver. Dissevil bli diskutert/gjennomgått på gruppa som vil være på rom Logo. Du bør 
prøve å arbeide med oppgavene før gruppetimen. Du kan gjøre en del av oppgavene i JFLAP eller du kan 
gjøre dem bare på papir. Til eksamen blir det blyant og papir. JFLAP er et godt hjelpemiddel til å lære seg 
å løse oppgaver. 

JFLAP (fortsettelse fra forrige uke. Gjør de delene først!) 
1. Se på Tutorial på http://www.jflap.org/tutorial/.  Jobb deg gjennom ”Finite Automata/Convert to 

DFA”. 
2. DFA og NFA: Forrige uke lagde vi en DFA for brekespråket på figur 2.10 i J&M seksj 2.10 og en 

NFA som svarte til figur 2.17.  Vi skal se på enda en variant av en FSA for det samme språket. 
Modifiser FSA-en fra (b) til følgende og lagr den under et passende navn. 

 
Kjør maskinen på følgende input og se hvoran den oppfører seg 
ba! baa! baaa! baaaa! baaaaa! 

3. E-transisjoner og ikkedeterminisme (bakgrunn for oblig. 1) 
Lag NFA-er for følgende uttrykk i JFLAP: 

 
Prøv den med forskjellige inputter som: baaaa!  og baaaa 
Prøv inputtene både med ”Step by State” og med ”Step with Closure”. Skjønner du forskjellen? 

4. Se på Tutorial på http://www.jflap.org/tutorial/.  Jobb deg gjennom avsnittet ”Regular 
expressions”. 
 

  

http://www.jflap.org/tutorial/�
http://www.jflap.org/tutorial/�


Teorioppgaver 

Oppgave 1: Formelle språk 
a) La L = {ab, abbb, abc, c} og M = {bba, a}. Hva blir LM? 
b) Hva blir ML? 
c) Betrakt språket M*L. Hvilke av følgende uttrykk er i dette språket: a, aa, ab, ac, acc, aacc, 

aaabbb, e? 
d) Hvilke av disse uttrykkene er i språket (ML)* 
e) La N=Ø og P={e}. Hva blir LN og hva blir LP? 

Oppgave 2: Komplement 
La alfabetet A være {a,b,c} 

a) Lag en automat for språket som består av alle uttrykk som inneholder nøyaktig 2 a-er (og 
vilkårlig mange b-er og c-er.) 

b) Lag en automat for språket som består av alle uttrykk som ikke  inneholder nøyaktig 2 a-er. 
c) Lag en FSA for komplementet til språket i figur 2.26. 
d) Oppgave 2.10 (s. 44 brun bok/s.78 blå bok) i J&M 

Oppgave 3: Regulære uttrykk og DFA 
Bruk sunn fonuft (ikke nødvendigvis algoritme) og lag DFA-er for følgende regulære uttrykk 

a) a+bc 
b) ab* + c 
c) a*bc* + ac (Tenk spesielt igjennom hvordan denne skal bli determininstisk!) 

Oppgave 4: Regulære uttrykk og NFA 
Lag NFA-er for følgende uttrykk: 

a) a*bc* + ac 
b) a(b+c)*(c+d)*a 

Oppgave 5:  En liten utfordring 
Lag en DFA som beskriver språket av alle naturlige tall, skrevet som desimaltall, som er delelig med 3. 
Altså skal 0, 6, 33, 729, 8541 være i språket, mens 7, 83, 85411 ikke er i språket. 
Hint: Et tall er delelig med 3 dersom tverssummen av tallet er delelig med 3. Tverrsummen til 8541 er 
8+5+4+1=18 mens tverrsummen til 85411 er 8+5+4+1+1=19 
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