
  به نام خدا
  )بانها و ماشينزنظریه (امتحان ميانترم

  

متشکل از یک حالت پذیرنده است و برای هر نماد الفبا دارای یک ) DFA(ماشين محدود قطعی
  :شناخته می شود∑ .نماد به خودش است

  نادرست DFAیک ) □
  Ø زبان تهی،) □
  }ג{ زبان )□
  زبانهای نا منظم)□
□(∑*  

  : یگ گرامر باشد،بنابراینGاگر 
   را می پذیردPDA(،L(G)(آتوماتای پشته ای)□
   را می پذیردDFA(،L(G)(ماشين محدود معين)□
   را می پذیردNFA(،L(G)(ماشين محدود نا معين)□
   را توليد می کندRE(،L(G)(عبارت منظم)□
  هيچکدام)□

  : را بپذیرد،بنابراینL،زبان )NFA(اگر ماشين محدود نا معين
□(Lمحدود است   
□( Lنا محدود است  
□( Lنا شمارا می باشد  
 L(M1)=L(M) وجود دارد که DFA (M1(ماشين محدود معين )□
  هيچکدام )□

  :شود برای به طور کلی استفاده می )Pumping Lemma(لم تزریق
   دهد می نشان نا منظم را زبانهای )□
   نا منظم بودن زبان داده شده را اثبات می کند)□
  بيشتر انتقالهای نادرست گرامر منظم را تزریق می کند)□
   متعلق به زبان نمی باشد wاثبات می کند رشته )□
  هيچکدام )□

   زیر توليد می شود)CFG(يلۀ کداميک از گرامرهای مستقل از خطبه وس}  ai bj ck:i=j+k{زبان
S  aSc | T             T  aTb | ג(□ 

S  aT |  ג              T  aTb | aTc | ab | ac(□ 
S  aTc |  □)T  aTb | aTc              ג

S  aTb | aTc          T  aTb | aTc |  □)  ג
S  T|aTc               T  aTc | Tb | b(□ 

  صد درست است؟باشد،کداميک از تعاریف زیر صددر یک زبان متناهی Lفرض کنيد زبان
□(Lشامل یک کلمه با طول زوج است   
□(Lمستقل از متن نيست   
□(Lمنظم است   
□(Lنامنظم است   
□(Lشامل یک کلمه با طول یک است   

 ١



  :م تحت برخی از عمليات مجموعه زیر بسته است به جززبانهای منظ
  تمم گيریم)□
  اتصال)□
 بستار ستاره ای)□
 اشتراک)□
  هيچکدام)□

برای اعمال لم تزریق کداميک از رشته های .{*ww:w  {0,1}}زبان نا منظم زیر را در نظر بگيرید
  شروع غلط است؟

□(0m10m1 
□(0m1m0m1m  

□(1m01m0 
□((01)m(01)m 

□(10m10m  

   زبانهای نامنظم باشند؟L2 و L1فرض کنيد 
□( L1 L2نا منظم است  
□( L1 L2 نا منظم است  
□( L1 – L2 نا منظم است  
□( L1* نا منظم است  
  R0  L1  R1 وجود دارد که R1 و R0زبانهای منظم )□

 SUFFIX(L) باشد و L مجموعه پيشوندهای کلمات PREFIX(L) یک زبان منظم باشد،Lفرض کنيد 
  : باشدLمجموعه پسوندهای کلمات 

□(SUFFIX(L)منظم است   
□( PREFIX(L) SUFFIX(L) منظم است   
□( L PREFIX(L)منظم است   
□(PREFIX(L)منظم است   
  همه موارد)□

   پذیرفته می شودDFAبسازیم،کدام زبان با آن  +1)  ג*0* (1*00)( مينيمم برای عبارت DFAاگر 
   ختم می شوند١ متوالی دارند و به ١رشته هایی که دو )□
  متوالی دارند١رشته هایی که دو )□
   ختم می شوند٠ متوالی دارند و به ١رشته هایی که دو )□
   متوالی ندارند١رشته هایی که)□
  هيچکدام)□

  .L1 L2= Ø یک زبان نامنظم به طوریکه L2 یک زبان منظم باشد و L1فرض کنيد 
  L= L1 L2فرض کنيد 

□(Lحتما نامنظم است   
   منظم استL2 وL1برای برخی انتخابها از )□
   نامنظم استL2 وL1برای برخی انتخابها از )□
□( Lحتما منظم است   
  دامهيچک)□
  
  

 ٢



، تعداد Mپس فرض کنيد. حالت را در نظر بگيرید٢با دقيقا } a,b{ را  روی الفبای M مانند DFAیک 
nبيشترین مقدار. کلمه نا متشابه متناهی را می پذیردn کدامست؟   
□(۴  
□(٣  
□(٢  
□(١  
   مقدار ماکزیمم ثابتی وجود ندارد nبرای)□

DFA حالت غير پذیرش است و برای هر نماد الفبا دارای یک حلقه به خودش  متشکل از یک
  :شناخته می شود∑ .است
  نادرست DFAیک ) □
  Ø زبان تهی،) □
  }ג{ زبان )□
  زبانهای نا منظم)□
□(∑*  

  است؟درست  زباهایی مستقل از متن هستند،کداميک از موارد زیر صددرصد N و Mفرض کنيد    
□( M Nممکن است منظم باشد  
□( M Nمتناهی است  
□( M Nنامتناهی است  
□( M Nمستقل از خط است  
□( M Nمستقل از خط نيست  

   را در نظر بگيریدM محدود مفروضماشين

  
   را نشان می دهد؟L(M)کداميک از عبارات زیر 

a*b(ba*b) *b(□ 
(a+b(ab*a) *b) *(□ 

a*b(ba*b)a(baa) *(□ 
a*(bb) *a(□ 

((((aab+baa) *)*ba*+a*)*) Ø+ ג ) □ 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٣



   را در نظر بگيریدMماشين مفروض محدود

  
  ت؟يس نL(M)کداميک از عبارتهای منظم زیر نشان دهندۀ یک زیر مجموعه 

avb(ba*b) *b(□ 
(a+b(abva)*b) *(□ 

a*b(ba*b)a(baa) *(□ 
a* (bb) *a(□ 

((((aab+baa) *)*ba*+a*)*) Ø+ ג ) □ 

  . ها باشد١ و٠زبانی شامل تمام رشته های دودویی با تعداد یکسان از   Lفرض کنيد
   می تواند با کداميک از عبارت منظم زیر توصيف شود؟Lابراین نب

(0110+1100+10+01)*(□ 
(0(10+01)*1+1(10+01)0)*(□ 

(01+10)*(□ 
(01)*(□ 

   عبارت منظمی وجود نداردL برای□)

   גیک ماشين محدود نامعين با قاعده 
  می تواند زبان مشابه معينی را بپذیرد□)
  به یک ماشين معين مشابه نمی تواند تبدیل شود□)
  برای ساختن عبارت منظم داده شده،سخت است□)
  ين معين استاز ماش)در پذیرش یک زبان بزرگتر(قدرتمند تر□)
  هيچکدام□)

  :قل از خط زیر توليد می شودستزبانی است که توسط گرامر نام *L  {a,b}فرض کنيد 
S  AB | T 
A  ג |Aa 

aB  Bab | ab 
T  aaTb | aab 

   را نشان می دهد؟ Lکداميک از عبارات منظم زیر یک زیر مجموعه از 
(ab)++(aab)+(□ 
(ab)+(abab) *(□ 

(ab) *(□ 
(ab+aab)+(□ 

   هيچکدام□)

  موفق باشيد
    

 

 ٤


