
Nyelvek és automaták 2022

Nehezebb, plusz pontért beadható feladatok

Minden helyes és megfelel® indokolással ellátott megoldás egy ponttal növeli az átlagot, amit a két zh (ill.
esetleg pót- vagy pótpótzh) eredményéb®l számolunk. Ezek az extra pontok csak akkor számítanak, ha nélkülük is
sikerült az elégséges szintet elérni, meghaladni. A beadási határid® feladatonként eltér®, a megoldásokat emailben
pdf-ben vagy papíron az el®adáson, esetleg a tanszéki adminisztrációban lehet beadni. Néhány feladat megoldása
(némi keresgélés után) megtalálható az interneten, de onnan kinézni és úgy beadni csalás, kérem ne tegyék ezt!
Ugyanez vonatkozik a �mástól szerzett� megoldásokra is.

12. Beadható a dec.9-i el®adás kezdetéig:

Legyen f(n) egy rekurzív, azaz Turing-géppel kiszámolható függvény. Álljon az L nyelv az olyan Turing-
gépek w kódjából, hogy Mw nem fogadja el a w szót f(|w|) lépésen belül (kés®bb esetleg igen). Igazolja,
hogy ez az L nyelv rekurzív, de nem ismerhet® fel f(n) id®ben!

11. Beadható dec.9-i el®adás kezdetéig:

Igazolja az el®adáson elhangzott állítást: Az F fordításhoz akkor és csak akkor van véges fordító, ha van az
F -et jellemz® reguláris nyelvtan.

10. Beadható a dec.2-i el®adás kezdetéig:

Módosítsa a véges automaták minimalizálásánál tanult eljárást úgy, hogy alkalmas legyen Moore-automaták
vagy Mealy-automaták minimalizálására (elég az egyikre megcsinálni)! Az eljárás helyességét indokolja is!

9. Beadható nov.25. 10 óráig:

Igazolja, hogy ha L ∈ P , akkor L∗ ∈ P .
Vigyázat, egy n hosszú szónak 2n−1 lehetséges felosztása is van!
(Elegend® egy algoritmust vázolni, nem kell a Turing-gép szintjén, átmenetekkel, szalagokkal megadni.)

8. Beadható nov.25. 10 óráig:

Igazolja, hogy ha L ∈ NP , akkor L∗ ∈ NP .
(Elegend® egy �nemdeterminisztikus algoritmust� vázolni, nem kell a Turing-gép szintjén, átmenetekkel,
szalagokkal megadni.)

7. Beadható a nov. 18-i el®adás kezdetéig:

Legyen M = (Q,Σ,Γ, q0, δ, F ) egy 1 szalagos Turing-gép (lehet nemdeterminisztikus is). Az E′(M) nyelv
álljon az olyan w1#w

R
2 sorozatokból, ahol wi ∈ (Γ∪Q)∗ a gép egy lehetséges kon�gurációja, w2 egy a w1-b®l

egy lépésben el®álló kon�guráció, wR a w karaktersorozat megfordítottját jelöli és # 6∈ Γ ∪Q,
Adjon meg egy CF nyelvtant (veremautomatára hivatkozás nélkül), ami ezt az E′(M) nyelvet generálja.
(Ez annyiban különbözik az órán szerepelt nyelvt®l, hogy itt csakM egyetlen lépésének megfelel® kon�guráció
párokat tekintünk.)

6. Beadható a nov. 11-i el®adás kezdetéig:

Hogyan lehet az M Turing-gép w kódjából és az adott x bemenetb®l olyan w′ kódot el®állítani, hogy az
Mw′ gép az üres bemeneten pontosan akkor álljon meg, ha az M = Mw gép az x bemeneten megáll? (Egy
bizonyításban használtuk, hogy ez megtehet®.)
Nem szükséges a Turing-gépek kódjaival foglalkozni, elegend® vázolni (és megmagyarázni), hogy mik legyenek az új

Turing-gép állapotai, hogyan változzon az átmeneti függvény, stb.

5. Beadható a nov.11-i el®adás kezdetéig:

Adjon (tetsz®leges osztályú) nyelvtant az L = {02n13n : n ≥ 0} nyelvre!

4. Beadható az okt. 7-i el®adás kezdetéig:

Adjon (tetsz®leges osztályú) nyelvtant arra az L ⊆ {0, 1}∗ nyelvre, mely az olyan szavakból áll, ahol a 0-k
száma különbözik az 1-ek számától! (Természetesen a nyelvtan helyességét indokolni is kell.)

3. Beadható szept. 30. 10:15-ig:

Az M = (Q,Σ, δ, q0, F ) teljes determiniszikus véges automatához de�niáljuk az Mf = (Qf ,Σ, δf , qf0 , F
f )

megfordított automatát, amiben Qf = Q ∪ {qf0}, az átmenetek fordított irányban mennek, azaz minden
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q ∈ Q állapotra δf (q, a) = {r : δ(r, a) = q} ⊆ Q, és δf (qf0 ,a) = {r : δ(r, a) ∈ F} ⊆ Q. Az egyetlen elfogadó
állapot az eredeti kezd®állapot, tehát F f = {q0}.
Tegyük fel, hogy M -ben minden állapot elérhet® a kezd®állapotból. Az Mf NVA-ból is hagyjuk el a kezd®-
állpotából nem elérhetó állapotokat, majd determinizáljuk az így kapott automatát, ennek eredményét jelölje
M ′.

Igazolja, hogy ez az M ′ egy miniálautomata! (Melyik nyelvhez?)

Hogyan lehet ezt a konstrukciót felhasználni az L = L(M) nyelvhez tartozó minimálautomata elkészítéséhez?

2. Beadható a szept. 23-i el®adás kezdetéig:

Legyen Σ = {0, 1}. Adjon meg egy 10-nél kevesebb állapotú olyan nemdeterminisztikus véges automatát,
ami minden legalább 13 hosszú szót elfogad, de a 12 hosszú szavak közül egyet sem! (A rövidebb szavakra
mindegy, mit csinál.)

1. Beadható a szept. 23-i el®adás kezdetéig:

Minden x, y ∈ {0, 1}∗ szópárra, ahol |x| = 25 és |y| = 55, adjon meg egy legfeljebb 8 állapotú olyan Mx,y

teljes, determinisztikus véges automatát, ami az x és y szavak közül az egyiket elfogadja, a másikat nem! (A
többi szónál mindegy mit csinál, és az is, hogy ebb®l a két adott szóból melyiket fogadja el.)
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