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INF2820-V2014-Oppgavestt 3, gruppe 4.2, Rom Fortress 
Tre typer oppgaver denne uka: 

1. Fortsettelse av JFLAP-oppgavene. Disse kan du i første omgang arbeide med på egen hånd og 
spørr gruppelærer om hjelp. 

2. Noe mer trening i Python som forberedelse til obligatoriske oppgaver. 
3. Obligatorisk oppgave 1. 

 

JFLAP (fortsettelse fra forrige uke. Gjør de delene først!) 

Oppgave 1 
1. Se på Tutorial på http://www.jflap.org/tutorial/.  Arbeid deg gjennom seksjonen ”Finite 

Automata/Convert FA to RE” 
2. Skriv inn DFA-en vi så på på forelesning: 

 
og konverter den til et regulært uttrykk ved å følge JFLAPs oppskrift. 

3. Sammenlikn resultatet fra (a) med resultatet på forelesningen. Er det samme regulære uttrykk?  
Hvis ikke, overbevis deg om at de to uttrykkene beskriver samme språk. 

Oppgave 2: Regulære uttrykk og automater (i JFLAP) 
a) Bruk intuisjonen for å lage et regulært uttrykk som beskriver språket beskrevet av NFA-en på 

figur 2.26 i J&M (oppgave 2.8). 
b) Skriv det regulære uttrykket i JFLAP. 
c) Skriv inn NFA-en på figur 2.26 i JFLAP 
d) Bruk JFLAP til å omforme NFA-en fra figur 2.26 til en DFA som beskriver samme språk. Bruk 

deretter JFLAP til å omforme denne til et regulært uttrykk. Sammenlikn med (b). 
 

  

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

Oppgave 1: Booleske uttrykk 
I implementasjonen av dfa_recog.py var hovedmålet å følge Jurafsky og Martin’s pesudokode tettest 
mulig. Men det er flere steder vi kunne gjort andre valg. 
 
A) Den opprinnelige dfa_recog.py returnerer ‘accept’ eller ‘reject’. Med to verdier som det, kunne 
programmet like gjerne brukt de boolske verdiene True og False (uten anførselstegn). Det kan være 
praktisk hvis programmet skal være en del av et større program. Gjør utskiftningen og lagr programmaet 
under et annet navn. 
 
B) Med boolske verdier kan kodebiten 
            if state in dfa.finals: 
                return True 
            else: 
                return False 
forenkles til en enlinjes setning.  Gjør utskiftningen og lagr programmaet under et annet navn. 

Oppgave 2: Python dictionaries 
Vi regner med at alle nå har arbeidet seg gjennom python-delen fra oppgavesett 1. En ting vi ikke har 
sett på så langt er Python dictionaries. Siden vi bruker dictionaries i oblig.1, bør du gjøre deg kjent med 
dem. Du vil finn nødvendig bakgrunn i NLTK-boka, seksjon 5.3 (Du kan hoppe over Inverting a dictionary.) 
og oppgavene 5.10: 4, 5, 6, 7. Vil du vite mer, kan du se på kapitlet om dictionaries i How to think like a 
computer scientist. 

Obligatorisk oppgave 1 
 Arbeid med oblig. 1. Du gjør lurt i å se på denne på forhånd og bruke gruppa til å få hjelp med det du 
ikke skjønner. 
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