
              Selçuk KILINÇ
                             

ÇALIŞMA SORULARI

FA(Finite Automata)

1- Q = {q0,q1,q2}

Σ = {a,b}

F = {q2}

            
δ a b
q0 q0 q1
q1 q2 q1
q2 q2 q0

Yukarıdaki özelliklerin deterministik M makinesine ait olduğunu varsayalım.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayın.

a-) M makinesine ait durum diagramını oluşturun.

b-) Aşağıdaki dizgilerin M makinesi tarafından tanınıp tanınmadığını gösterin.
     abaa, bbbabb, bababa, bbbaa

c-) L(M) için regüler bir ifade elde edin.



Çözüm

a-)

b-)  δ(q0,abaa) = q2 ϵ F olduğu için abaa dizgisi M makinesi tarafından tanınır.
       
     δ(q0,bbbabb) = q1 ve q1 uç durum olmadığı için bbbabb dizgisi M makinesi tarafından 

  tanınmaz.

 δ(q0,bababa) = q2 Є F olduğu için bababa dizgisi M makinesi tarafından tanınır.

 δ(q0,bbbaa) = q2 Є F olduğu için bbbaa dizgisi M makinesi tarafından tanınır.

c-) L(M) = a*bb*aa*(ba*bb*aa*)*

2- M makinesine ait DFA diagramı aşağıdaki gibidir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayın.

a-) M makinesine ait geçiş tablosunu oluşturun.

b-) baba, baab, abab, abaaab dizgilerinden hangileri M makinesi tarafından tanınır?

c-) L(M) için regüler bir ifade elde edin.



Çözüm

a-)

a b
q0 q1 q0
q1 q1 q2
q2(son durum) q0 q1

b-)
baba (tanınmaz)
baab (tanınır)
abab (tanınmaz)
abaaab (tanınır)

c-) L(M) = b*aa*b(ab*aa*b + ba*b)*

3- {a, b, c} alfabesinde  tüm a' lardan sonra b, tüm b' lerden sonra da c gelen dizgileri tanıyan DFA 
geçiş diagramını oluşturun. (Dizgiler hiç a veya b veya c içermeyebilir.)

Çözüm



4- {a,b} alfabesinde aaa alt dizgisi ile başlamayan  dizgileri tanıyan DFA geçiş diagramını ve geçiş 
tablosunu oluşturun.

Çözüm

Geçiş diagramı

Geçiş tablosu

a b
q0 (son durum) q1 q3
q1 (son durum) q2 q3
q2 (son durum) X q3
q3 (son durum) q3 q3
X (ölü durum) X X



5- {a,b,c} alfabesinde  a ile başlayan sadece 2 tane b içeren ve cc ile biten dizgileri tanıyan DFA'ya 
ait geçiş diagramını oluşturun.

Çözüm

6- {a,b} alfabesinde, a sayısı 3'e bölünebilen sayıda olan dizgileri tanıyan DFA diagramını 
oluşturun. 

Çözüm



7- {a,b} alfabesinde tek uzunluklu dizgileri ve bb alt dizgisini içeren dizgileri tanıyan DFA 
diagramını oluşturun.

Çözüm

8- {a,b} alfabesi üzerinde uzunluğu 2 veya daha fazla olan her a'dan önce b gelen dizgileri 
tanıyan M makinesine ait regüler ifadeyi elde edin.

Çözüm

L(M) = (bb + ba) (ba + b)*

9- {a,b} alfabesi üzerinde aa ve bb alt dizgilerini içeren dizgileri tanıyan makineye ait düzgün 
deyimi yazınız.

Çözüm

 
L(M)= (a+b)* [aa(a+b)*bb + bb(a+b)*aa] (a+b)*


