
INF2820-V2015-Oppgavesett 2-Gruppe 4.2 
Før gruppa bør du: 

• Ha lest kapittel 2 i Jurafsky og Martin. 
• Arbeidet det deg gjennom JFLAP-delen som står foran oppgavene under. Denne kan du arbeide 

med på egen hånd og spørre gruppelæreren om hjelp hvis du skulle ha problemer. 
• Fullført oppgavene fra forrige uke. 
• Begynt på oppgavene under. 

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? 

 

Oppgaver til gruppa 4.2. Arbeid med de før gruppa 

Oppgave 1 - Oppvarming 
La alfabetet A være {a,b,c} 

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

2. Lag en automat for språket som består av alle uttrykk som inneholder nøyaktig en a. 
3. Lag en automat for språket som ikke inneholder a. 
4. Lag en automat for språket som består av det tomme ordet (og ingen andre ord). 
5. Lag en automat for det tomme språket. 
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Oppgave 2: DFA-er 
Forrige uke (oppgave 2) lagde vi regulære uttrykk for følgende språk. Lag nå DFA-er (determinsistiske 
endelige automater) for de samme språkene. 
Gitt alfabetet A = {a,b,c} 

a) Alle ord som inneholder maksimalt en b. 
b) Alle ord som inneholder to eller flere a-er. 
c) Alle ord som inneholder maksimalt en b og minst to a-er. 

Oppgave 3 
Gi tre forskjellige presentasjoner av automaten i pkt (2b) (“minst 2 a-er”): 

a. Nettverksdiagram 
b. Transisjonstabell 
c. Formelt med en funksjon. 

Oppgave 4: Flere automater 
La alfabetet A={a, b, c}.  Vi lagde også regulære uttrykk for følgende språk. Lag nå først en ikke-
deterministisk automat for språkene og dernest en deterministisk automat for de samme språkene. Pkt. 
(b) gjorde vi på forelesningen, så det kan du hoppe over. 
 
Hint til oppgave (c): Dette språket er komplementet til språket i pkt. (a).  Observer den nære 
sammenhengen mellom løsningene på (a) og (c). Tilsvarende sammenheng var ikke like tydelig når vi 
studerte de regulære uttrykkene for de to språkene. 
 

a) Ord som inneholder minst tre b-er på rad. 
b) Ord hvor antall b-er er delelig med 3, altså 0, 3, 6, eller 9 eller … mange b-er. 
c) Ord som ikke inneholder mer enn to b-er på rad. 
d) Ord hvor antall b-er er delelig med 3 eller antall a-er er delelig med 2 (eller begge deler). 

Oppgave 5: En til 
Lag en DFA for språket som består av alle ord hvor antall b-er er delelig med 3 og antall a-er er delelig 
med 2. 

Oppgave 6: Komplement 
La alfabetet A være {a,b,c} 

a) Lag en FSA for komplementet til språket i figur 2.26 i læreboka J&M. 

Oppgave 7: Fra NFA til DFA 
På forelesningen tok vi utgangspunktet i en NFA fra JFLAP, kalt ex1.3a.jff. Du kan laste den ned til din 
egen maskin fra http://www.jflap.org/tutorial /   . Se på siden Finite Automata/Construct and Run og søk 
for ex1.3.  Du kan se på den i JFLAP.  På forelesningen startet vi arbeidet med å lage en DFA for det 
samme språket.  Fullfør konstruksjonen, enten på papir eller i JFLAP. I JFLAP velger du "Convert to DFA", 
trykker på knappen merket "{}->?" og fyller deretter ut som i tutorial. 
 
SLUTT 
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