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ترکیبیات تمرین های

ماشین ها و زبان ها نظریه ی ‐ هفتم و ششم پنجم، جلسه ی

توجه:

تصحیح در کم سخت گیری به توجه با شد. خواهد برخورد شدّت به تمرین ها در تقلّب با درس، قوانین مطابق •

است. تقلّب از معقول تر بسیار تالش، از حاصل نادرست حل راه نوشتن تمرینات،

شوند. نوشته A۴ برگه ی در باید تمرینات •

مرداد) ١٢ تحویل: (مهلت ٢ شماره سوال :۴ سری تحویل تمرین •

است: منظم زیر زبان کنید ثابت باشد. منظم زبان ی L کنید فرض .١

L′ = {s١s٢|s٢s١ ∈ L}

دهید: ارائه معادل منظم عبارت ی زیر، NFA برای آ) .٢
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م شود: تعریف زیر ل ش به منظم شبه عبارت ی ب)

هست. نیز منظم شبه عبارت ی منظم، عبارت ی –

است. منظم شبه عبارت ی نیز (R١ ∩R٢) باشند، منظم شبه عبارت دو R١,R٢ اگر –

ل ش این به بازگشت صورت به را wi کلمه  های است. a٠,a١, . . . ,an حروف شامل الفبا ی کنید فرض

Ln زبان کنید فرض حال .wi = wi−١wi−١ai داریم ١ ≤ i ≤ n هر ازای به و w٠ = a٠ که م سازیم

توصیف را Ln که منظم عبارات کاراکترهای تعداد که م شود ثابت است. wn آن و دارد کلمه ی فقط

جوان دانش پژوهان اه باش کامپیوتر المپیاد
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ترکیبیات تمرین های

از آن کاراکترهای تعداد و کند توصیف را Ln که بسازید منظم شبه عبارت است. Ω(٢n) از م کنند،

باشد. O(n٢)

نیستند: منظم زیر زبان های کنید ثابت .٣

است. کامل مربع آن ها حروف تعداد که کلمات شامل و {٠} الفبای دارای زبان آ)

نباشد. i = j = k که است aib jck صورت به کلمات شامل که {a,b,c} الفبای دارای زبان ب)

است. کانتور١ عدد ی آن کلمات طول که {٠} الفبای دارای زبان پ)

دهید: ارائه متن از مستقل گرامر زیر، زبان های برای .۴

باشد.٢ s١ ̸= sr
٢ که s١#s٢ صورت به کلمات شامل و {٠,١,#} الفبای دارای زبان  آ)

باشد. s١ ̸= s٢ که s١#s٢ صورت به کلمات شامل و {٠,١,#} الفبای دارای زبان  ب)

شید: ب PDA ی زیر، زبان برای .۵

L = {٠n١m|m ̸= n,m ̸= ٢n,m ̸= ٣n}

کنید: رد یا اثبات را زیر گزاره های .۶

است. نامنظم نامنظم، زبان دو اجتماع آ)

است. متن از مستقل متن، از مستقل زبان دو اشتراک ب)

است. متن از مستقل منظم، زبان ی و متن از مستقل زبان ی اشتراک پ)

است. متن از مستقل نیز L′ = {sr|s ∈ L} باشد، متن از مستقل زبان ی L اگر ت)

نشود. دیده ٢ رقم هیچ آن، ٣ مبنای نمایش در اگر است، کانتور عدد ١ی

است. reverse(s) همان یا s رشته ی وارون ،sr از ٢منظور
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