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Løsningsforslag — Øving 12

Seksjon 13.1

Husk at w0 =λ, den tomme strengen, for enhver streng w .

4 a) Følgende utledning/derivasjon viser at strengen 111000 tilhører språket generert av
G :

S ⇒ 1S ⇒ 11S ⇒ 111S ⇒ 11100A ⇒ 111000.

b) Alle produksjoner resulterer i en streng som slutter med S, A eller 0. Det medfører
at alle strenger i L(G) slutter på 0. Dermed har vi at 11001 ∉ L(G).

c) I starten av enhver utledning bruker vi produksjonen S → 1S ingen eller flere ganger,
etterfult av produksjonen S → 00A. På dette tidspunktet har vi en streng på formen
1∗00A. Videre bruker vi produksjonen A → 0A ingen eller flere ganger og avslutter
med A → 0. Fra dette ser vi at språket generert av G er

L(G) = {1m0n | m ≥ 0,n ≥ 3}.

6 d) Her kan vi enten begynne med produksjonen S → A A eller S → B . Begynner vi med
førstnevnte kan vi produsere enhver streng bestående kun av a’er, av partalls lengde stør-
re eller lik 4, da hver A gir opphav to nye a’er. Begynner vi med sistnevnte kan vi istedet
produsere enhver streng av bestående kun av b’er av lengde større eller lik 1. Summa
sumarum får vi

L(G) = {a2m | m ≥ 2}∪ {bn | n ≥ 1}.

e) Her må vi begynne med produksjonen S → AB . Videre vil bruk av produksjonene A →
a Ab og B → bB a kunne generere ak bk i første del av strengen, og bl al i andre del av
strengen. Vi kan når som helst terminere ved å bruke produksjonene A → λ og B → λ.
Dermed får vi at

L(G) = {ak bk+l al | k, l ≥ 0}.

20 Vi ønsker å finne en kontekstfri grammatikk som genererer språket av alle palindromer
over alfabetet {0,1}, dvs. alle bitstrenger som leses likt forlengs som baklengs. Et eksempel
på et palindrom er 1101011. Vi gjør nå en viktig observasjon. For en streng w lar vi wR

betegne den reverserte strengen. For eksempel er 11000R = 00011. En streng w ∈ {0,1}∗ er
et palindrom hvis og bare hvis w = v vR ∨w = v0vR ∨w = v1vR for en streng v ∈ {0,1}∗.
I eksempelet over ser vi at 1101011 = (110)1(110)R . Vi kan bruke denne observasjonen til
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å bygge alle palindromer ved å legge til like terminaler på hver side i strengen fra midten
(siden siste symbol i v er først symbol i vR osv.). Til slutt kan vi legge til 0, 1 eller λ i
midten, avhengig om vi vil ha en streng av odde eller partalls lengde. Grammatikken skal
være kontekstfri som betyr at enhver produksjon kun skal ha én enkelt ikke-terminal på
vensteresiden.

Vi setter G = (V ,T,S,P ), der V = {0,1,S}, T = {0,1} og produksjonene, P , er som følger:

S → 0S0, S → 1S1, S →λ, S → 0, S → 1.

Seksjon 13.3

8 Merk at oppgaven ber oss om å bevise eller motbevise hvorvidt hver av påstandene er
sanne for alle A ⊆V ∗.

a) Usann: For A = {1} har vi A 6⊆ A2 = {11}.

b) Usann: Vi har ; = ;2 og λ 6∈ ;. Merk at påstanden er sann for alle A som er ikke-
tomme. Hvis A 6= ; kan vi la w ∈ A være en streng av korteste lengde i A (merk at
det kan være flere av denne lengden). Hvis A = A2 så har vi at w = uv , der u, v ∈ A.
Men siden w har kortest lengde av alle strengene i A må vi ha at u =λ eller v =λ, så
λ ∈ A.

c) Sann: Siden wλ= w for enhver streng w ser vi at påstanden er sann.

d) Sann: Vi beviser at (A∗)∗ = A∗ ved å vise at begge er delmengder av hverandre. Per
definisjon er (A∗)∗ = ⋃∞

k=0(A∗)k , så vi ser at A∗ ⊆ (A∗)∗ (k = 1). For å vise den mot-
satte inklusjonen lar vi w være en vilkårlig streng i (A∗)∗. Igjen per definisjon har vi
at w er en konkatinering av strenger fra A∗, dvs. at w = v1 · · ·vm , der vi ∈ A∗. Hver
vi er igjen en konkatinering av strenger fra A, dvs. at vi = vi ,1 · · ·vi ,ni hvor vi ,n j ∈ A.
Det betyr at w kan skrives på formen

w = v1,1 · · ·v1,n1 · · ·v2,1 · · ·v2,n2 · · · · · ·vm,1 · · ·vm,nm ,

som viser at w er en konkatinering av strenger fra A. Ergo er w ∈ A∗. Dette viser at
(A∗)∗ ⊆ A∗.

e) Usann: Hvis λ 6∈ A så er A∗A 6= A fordi λ 6∈ A∗A, mens λ ∈ A∗.

f ) Usann: For A = {0,00} har vi A2 = {00,000,0000}, så |A2| = 3 6= 4 = |A|2.

10 a) Ja.

b) Nei.

c) Ja.

d) Ja.

e) Nei.

f ) Nei.
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12 a) Ved kjøring på strengen 010 havner vi i s0, så denne strengen aksepteres.

b) Ved kjøring på strengen 1101 havner vi i s1, så denne strengen aksepteres ikke.

c) Ved kjøring på strengen 1111110 havner vi i s0, så denne strengen aksepteres.

d) Ved kjøring på strengen 010101010 havner vi i s0, så denne strengen aksepteres.

16 s0 er en final tilstand såλ aksepteres. Videre ser vi at 1 aksepteres, og hvis en streng starter
med 1 vil den også aksepteres siden vi forblir i s1. Til slutt ser vi at strenger som begyn-
ner med 0, etterfulgt av ingen eller flere 1’ere og så en 0 vil aksepteres (uansett hva som
kommer etter andre 0’er). De tre typene strenger som aksepteres er derfor λ, 1(0∪ 1)∗

og 01∗0(0∪ 1)∗. Språket som aksepteres av automaten kan beskrives som henholdsvis
mengde, regulært uttrykk, og med ord som følger:

i) L(M) = {λ}∪ {1w | w ∈ {0,1}∗}∪ {01n0w | n ∈N, w ∈ {0,1}∗}

ii) L(M) =λ∪1(0∪1)∗∪01∗0(0∪1)∗

iii) Språket L(M) består av den tomme strengen samt alle strenger som begynner med
1, og alle strenger som har minst to 0’er.

22 Vi går gjennom alle mulighetene som leder oss til en final tilstand. Først ser vi at λ aksep-
teres siden s0 er en final tilstand. Videre ser vi at 0∗1 bringer oss til s1 og derfor aksepteres.
Til slutt ser vi at strengene som tar oss til s5 er på formen 0∗1001∗ og 0∗11101∗. Språket
som aksepteres av automaten kan beskrives som henholdsvis mengde og regulært ut-
trykk som følger:

i) L(M) = {0n |n ∈N}∪ {0n1|n ∈N}∪ {0m1001n |m,n ∈N}∪ {0m11101n |m,n ∈N}

ii) L(M) = 0∗∪0∗1∪0∗1001∗∪0∗11101∗

Det regulære uttrykket kan eventuelt skrives mer kompakt (men mindre lesbart) som

0∗(λ∪1∪ (10∪111)01∗).

Merk forøvrig at s4 er en «søppeltilstand», som betyr at hvis vi først havner der kommer
vi oss ikke ut igjen, og aksepteres dermed ikke. Det betyr at strenger som begynner med
for eksempel 0∗110 ikke vil aksepteres.

24 Vi ønsker å lage en automat som gjenkjenner språket bestående av alle bitstrenger som
slutter med 10. Vi trenger derfor å holde rede på hvilke to symboler som ble lest sist. Vi
lar de ulike mulighetene være representert ved tilstander som følger:

• s0 ←→ ikke lest noenting

• s1 ←→ kun lest 0

• s2 ←→ kun lest 1

• s3 ←→ siste to leste er 00

• s4 ←→ siste to leste er 01

• s5 ←→ siste to leste er 10
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• s6 ←→ siste to leste er 11

Vi ser at s0 blir starttilstanden og s5 blir eneste aksepttilstand. Denne automaten blir som
følger:

s0start

s1

s2

s3

s6

s4

s5

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

Vi kan lage en ekvivalent automat med 3 tilstander ved å observere at vi egentlig bare
trenger å holde rede på «hvor langt unna» å slutte på 10 vi er. Vi er enten to steg unna
(siste to leste er 00, eller vi har kun lest 0 eller λ), ett steg unna (siste leste er 1), eller vi
er i mål (siste to leste er 10). Hvis vi lar tilstandene ξ0, ξ1 og ξ2 holde rede på disse får vi
følgende automat:

ξ0start ξ1 ξ2

0

1

1

0

0

1

36 Vi ønsker nå å lage en automat med fire tilstander som gjenkjenner språket bestående
av alle bitstrenger som har et odde antall 0’er og et like antall 1’ere. Siden vi skal ha 4
tilstander er det naturlig å ha tilstander som holder rede på følgende:

Tilstand Antall 0’ere Antall 1’ere
s0 Like Like
s1 Odde Like
s2 Like Odde
s3 Odde Odde

Når vi begynner å lese en streng har vi lest null 0’er og null 1’ere, så s0 blir starttilstanden.
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Eneste aksepttilstand er s1. Denne automaten blir da som følger:

s0start s1

s2 s3

0

1

0

11

0

1

0
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