Naavrhněte NKA
A nad abecedou {a, b, c, d}, který v ttextu vyhledá všechny řeetězce ve tvarru #bab#, kd
de symbol #
přeedstavuje práávě jeden libovolný znak
k z množiny {{a, c, d}. Au
utomat musí být schopenn zpracovat celý text
libovolné délkyy, tj. octnoutt se v koncov
vém stavu poo přečtení possledního znaaku každého vvýskytu hled
daného řetězcce.
A nad abecedou {a, b, c, d}, který v ttextu vyhled
dá všechny řeetězce ve tvarru bc##b, kd
de symbol #
Naavrhněte NKA
přeedstavuje práávě jeden libovolný znak
k z množiny {{a, b, d}. Au
utomat musí být schopenn zpracovat celý
c text
libovolné délkyy, tj. octnoutt se v koncov
vém stavu poo přečtení possledního znaaku každého vvýskytu hled
daného řetězcce.

Přeeveďte uvedeené NKA naa DKA a napiište
jejjich přechoddovou tabulkuu.

o diagramu nna obrázku. Dále je na obrázku dánn pomocí tab
bulky přechoodů
Je dán NKA A1 pomocí přechodového
KA A2, kterýý je s A1 ekviivalentní a vznikl
v
použittím standardn
ního algoritm
mu převodu N
NKA na DK
KA. Žádné další
d
DK
úprravy se s A2 neprováděěly. V tabulcce je jeden řřádek poško
ozen a není čitelný. Urččete, která tv
vrzení platí pro
poškozený řádeek.
a)
b)
c)
d)
e)

Označení řáádku je 02.
Označení řáádku je 013.
Údaj ve slouupci a je práázdný.
Řádek předdstavuje konccový stav.
Údaj ve slouupci b odkazzuje na stav 023.
0

ndardního alg
goritmu převvodu NKA na
n DKA. Žáddné
Je dán NKA A1, který byl převeden naa DKA A2 p oužitím stan
vést opravy
dallší úpravy see s A2 neprovváděly. Do A2 se vloudilyy chyby. Je zaapotřebí prov
a)
b)
c)
d)
e)

označit stavv 0 jako konccový,
doplnit přeechod (13, c)
c = 02,
označit stavv 13 jako konncový,
doplnit přecchod (02, b)) = 13,
přidat stav 1123 s prázdnnými přechod
dy.
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K danému
d
nedeeterministickkému konečn
nému automaatu A, který obsahuje
o
alespoň jeden přechod ko
onstruujeme
pom
mocí standarrdní konstrukkce k němu ekvivalentní
e
automat B bez
b přecho
odů. Určete, která tvrzeníí platí:
a) B může mít více stavů než
n A
b) B je determ
ministický
c) B může mítt více koncovvých stavů než
n A
d) diagram B jje vždy acyklický graf
e) B i A mají sstejný počet koncových
k
sttavů
Urrčete, která ttvrzení platí pro
p automat A1 na obrázzku.
a)
b)
c)
d)
e)

A1 je chybněě zadán, všecchny stavy nemohou
n
být koncové
A1 přijme jaakoukoli konnečnou posloupnost nul a jedniček
A1 přijme prrázdné slovoo
A1 přijme všechna slovaa jazyka popssaného výrazzem 0*1*0*
A1 přijme vvšechny palinndromy nad abecedou {00, 1}

Pro
o automat A1 na obrázkuu platí
a)
b)
c)
d)
e)

n
být koncové
A1 je chybněě zadán, všecchny stavy nemohou
A1 přijme jaakoukoli konnečnou posloupnost nul a jedniček
A1 přijme prrázdné slovoo
A1 přijme všechna slovaa jazyka popssaného výrazzem 0*1*0*
A1 přijme vvšechny palinndromy nad abecedou {00, 1}

K danému auttomatu je seestrojen s pooužitím standdardního alggoritmu převoodu NKA naa DKA odpo
ovídající
deterministickký automat D. Přechod
dová tabulkaa D obsahuje řádek
a)) 1 23 3 3 F
b) 34

1

14

c)) 34

1

14

d) 14

1244 12 14

F

e)) 23 4 334 34 F

K danému auutomatu A3 je sestrojen
n s použitím standardníhoo algoritmu převodu
p
NKA
A na DKA odpovídajíc
o
cí
deterministickký automat B3. Přechod
dová tabulkka B3 obsahu
uje řádek
a)
a 14 1244 2 4 F
,

b) 14 1244 2 4
c)) 2
d)
d 24

334 4 F
1 2 4

e)) 234 144 34 4
Pro
o jazyk L nadd abecedou {a,
{ b, c} pop
psaný regulárrním výrazem
m b*c+a*b(a+
+b*c)a* platí::
a) L je bezkonttextový jazykk
b) L není bezkoontextový jazzyk
c) každé slovo L končí znakkem c
d) L obsahuje sslovo abc
e) L obsahuje sslovo obsahuující dva znak
ky c
o jazyk L nadd abecedou {a,
{ b, c} pop
psaný regulárrním výrazem
m a+bc*+ab
b*(a+bc*) plaatí:
Pro
a) L je bezkonttextový jazykk
b) L není bezkoontextový jazzyk
c) každé slovo L začíná sym
mbolem a
d) L obsahuje sslovo aa
e) L lze rozpozznat determinnistickým konečným autoomatem

Jazzyk L1 nad aabecedou A = {0, 1}obsahhuje právě vvšechna nepráázdná slova z A*, která oobsahují stejný počet null a
jed
dniček. Jazykk L2 nad abeccedou A obsaahuje právě vvšechna slov
va, jejichž prv
vní i poslednní znak se sh
hodují. Platí
a)
b)
c)
d)
e)

L1.L1  L1
L2.L2  L2
mohutnost L1  L2 je koonečná
mohutnost L1  L2 je koonečná
doplněk L1 nnení konečnný jazyk

Jazyk L1 nad abecedou A = {0, 1}obsahuje právě všechna neprázdná slova z A*, která obsahují stejný počet nul a
jedniček. Jazyk L2 nad abecedou A obsahuje právě všechna slova, jejichž první i poslední znak se shodují. Platí
a)
b)
c)
d)
e)

mohutnost L1  L2 je nekonečná
mohutnost L1  L2 je nekonečná
L1  L2 je konečný jazyk
doplněk L1 je konečný jazyk
L1.L2  L1

Jsou dány dva jazyky R1 a R2 nad abecedou A = {0, 1}. R1 obsahuje právě všechna slova z A+, ve kterých se
podřetězec 01 vyskytuje právě jednou. R2 obsahuje právě všechna slova z A+, ve kterých se podřetězec 10 vůbec
nevyskytuje. Určete, která z uvedených tvrzení platí.
a) R1  R2 je prázdný jazyk.
b) Doplněk R2 není regulární jazyk.
c) R1  R2.
d) R2 je konečný jazyk.
e) R1 je regulární jazyk.
Jsou dány dva jazyky R1 a R2 nad abecedou A = {0, 1}. R1 obsahuje právě všechna slova z A+, ve kterých se
symbol 0 vyskytuje právě jednou. R2 obsahuje právě všechna slova z A+, která začínají i končí symbolem 1. Určete,
která z uvedených tvrzení platí.
a) R1  R2 je prázdný jazyk.
b) Doplněk R2 není regulární jazyk.
c) R1  R2.
d) R1 je regulární jazyk.
e) R2 je konečný jazyk.
Jsou dány dva jazyky R1 a R2 nad abecedou A = {x, y, z}. Jazyk R1 se skládá ze všech slov, která obsahují právě
jeden symbol z dvojice (x, y). Jazyk R2 se skládá ze všech slov, která obsahují symbol z nejvýše jednou. Určete,
která z uvedených tvrzení platí.
a) R1  R2 je prázdný jazyk,
b) R1 je regulární jazyk,
c) Doplněk R2 není regulární jazyk,
d) R1  R2,
e) R2 není konečný jazyk.
Jsou dány dva jazyky R1 a R2 nad abecedou A = {x, y, z}. Jazyk R1 se skládá ze všech takových slov, která
obsahují podřetězec xyz. Jazyk R2 se skládá ze všech slov, v nichž každý podřetězec délky 2 je prvkem množiny
{xx, xy, yz, xz}.Určete, která z uvedených tvrzení platí.
a) R1  R2 je konečný jazyk,
b) R1 je regulární jazyk,
c) Doplněk R2 není bezkontextový jazyk,
d) R1  R2,
e) R2 obsahuje slova délky menší než 3.

