
            SELÇUK KILINÇ

1 Bazı DFA'lar

Alfabesi {a,b,c} olan aşağıdaki dilleri tanıyan DFA'ları elde edin.

1- L1 , ab ile başlayan dizgelerden meydana geliyor.
2- L2 , cca içeren dizgelerden meydana geliyor.
3- L3  , en az 3 tane b içeren dizgelerden meydana geliyor.
4- L4 ,  sadece 3 tane b içeren dizgelerden meydana geliyor.

ÇÖZÜM:

1- 

2- 



3- 

4- 



2 DFA ile Saymak

Alfabe {a,b,c} olmak üzere, içerdiği b sayısı 3’ün katı olan dizgelerden oluşan L diline ait DFA’yı 
elde edin. 

ÇÖZÜM:

3 HTML’de Yorumlar

HTML’de açıklama satırları < !- -  ve  - - > ifadeleri ile sınırlandırılmıştır. Kolaylık olsun diye, 
yorum satırlarına yazacağım cümleler sadece a ve b karakterlerinden ibaret olsun. Bir DFA elde 
etmemiz isteniyor. Tasarlayacağımız DFA < ! - - örüntüsü ile başlayıp - - > ile biten dizgileri tanıyor 
ve dizgilerin ortasında ( yani içinde ) bu örüntüler bulunmayacak.

ÇÖZÜM:

Alfabe={a,b,<,>,!,-} 



4 NFA’ları Anlamak

Yukarıdaki NFA’yı göz önünde bulundurarak:

a-) Bu NFA tarafından tanınan 2 tane dizgi örneği verin.
b-) Bu NFA’nın ne iş yaptığını sözel olarak ifade edin.
Alfabe = {a,b}

ÇÖZÜM:
a-) aaab, bb

b-) Eğer dizgiler b ile başlamışsa başlangıçtaki b sayısı çift sayıda olur.
Örnek: bbab, bbbbaab
Bunu NFA’ dan DFA’ ya dönüşüm yaparsak daha iyi anlarız.



5 NFA’ dan DFA’ ya Dönüşüm

Yukarıdaki NFA’ ya ait regüler ifadeyi oluşturup, DFA’ yı tasarlayınız.

ÇÖZÜM:

L = c* + c*c(ba*ba*ba*)* + c*c(b+ab*a)*ab*

6 Alarm Sistemi

Evinizi karmaşık bir alarm sistemi ile korumaya karar verdiniz. Bunun için elinizde şifreli kapı 
sistemi var. Şifre 4-digit. Kolaylık olsun diye kullanılan digitler {1,2,3,4} olarak varsayılıyor ve 
gizli şifremiz 4321.

Bizden istenen bu şifre sistemi ile aynı paralellikte çalışan bir DFA geliştirmemiz.



Özellikler:

- Alfabe {1,2,3,4}
- DFA 4321 ile bitmeli
- Eğer yanlış giriş yapıldıysa sistem restart edilir ve tekrar 4321 beklenmeli
- Eğer 3 kez hata yapıldıysa kapı sonsuza dek kapalı kalır.

Örnekler:
- 4321123 DFA tarafından tanınır.
- 4334321, 334321, 43443224321 DFA tarafından tanınır.
- 434321 tanınmaz (ikinci 4 restarta sebep oluyor) fakat 4344321 tanınır.
- 2224321 tanınmaz 3 hata var. (3 kere restart olmuş)

ÇÖZÜM:

7 Bir başka DFA

Alfabemiz {a,b}. Çift sayıda a ve tek sayıda b içeren ve ba alt stringini içermeyen stringleri 
tanıyan DFA’yı tasarlayın. DFA 5 durum olmalı!



ÇÖZÜM:

8 Bölme

Alfabe {0,1} olmak üzere sadece 5’e bölünebilen sayıları tanıyan bir DFA tasarlamamız isteniyor.
Örneğin: 101, 1010, 1111, 10100 stringleri tasarlayacağımız DFA tarafından tanınır.

ÇÖZÜM:


