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Bij elke sub-opgave staat vermeld hoeveel punten er ongeveer met die opgave te verdienen zijn. In totaal
zijn er 100 punten te verdienen.

De opgave moet individueel gemaakt worden. Antwoorden in te leveren via Brightspace. Lever één
bestand (eventueel een zip) in. Vermeld in je inzending ook je naam en studentnummer. Als je je
inzending achteraf wilt corrigeren, lever dan in Brightspace gewoon een nieuw bestand in. De laatste
inzending wordt nagekeken. Je mag je antwoorden zowel intypen als handmatig schrijven. Lever in het
laatste geval een goed leesbare scan / goed leesbare foto’s in.

1. [35 pt]

(a) Laat L1 de taal zijn die beschreven wordt door de reguliere expressie (a + b)∗, en laat L2 de
taal zijn die beschreven wordt door de reguliere expressie (a∗b)∗.

i. Is L1 ⊆ L2? Zo ja, beredeneer waarom. Zo nee, geef een string x die wel in L1 en niet in
L2 zit.

ii. Is L2 ⊆ L1? Zo ja, beredeneer waarom. Zo nee, geef een string x die wel in L2 en niet in
L1 zit.

(b) Laat L de taal zijn van alle strings x ∈ {a, b}∗ die aan de volgende drie voorwaarden voldoen
(alle drie):

• x begint met a of met bb,

• x eindigt met ba,

• x bevat een even aantal a’s.

Geef een reguliere expressie voor L. Deze expressie moet rechtstreeks gebaseerd zijn op ei-
genschappen van de de taal L, en dus niet het resultaat van b.v. een constructie om uit een
eindige automaat een reguliere expressie te verkrijgen.

Leg ook uit waarom je expressie inderdaad de taal L beschrijft.

2. [35 pt] We hebben in de colleges een constructie behandeld om een reguliere expressie voor een taal
L op systematische wijze om te zetten in een eindige automaat die precies de taal L accepteert. De
constructie bestaat uit drie stappen: (1) van de reguliere expressie naar een niet-deterministische
eindige automaat (NFA) met Λ-transities, (2) van de NFA met Λ-transities naar een NFA zonder
Λ-transities, (3) van de NFA zonder Λ-transities naar een (deterministische) eindige automaat. In
deze opgave gaan we de eerste twee stappen oefenen.

(a) Teken de NFA M1 met Λ-transities die het resultaat is van stap 1 voor de reguliere expressie
(a + ba)∗. Je hoeft geen tussenresultaten te geven. Anderzijds mag je ook geen vereenvou-
digingen uitvoeren ten opzichte van de algemene constructie, zoals die beschreven wordt in
Stelling 3.25 van het boek.

(b) Geef voor elke toestand q in NFA M1 de Λ-afsluiting Λ({q}).

(c) Teken de NFA M2 zonder Λ-transities die het resultaat is van stap 2 voor NFA M1. Gebruik
voor stap 2 de constructie zoals behandeld in college 5. Dat is een eenvoudigere constructie
dan die in het boek (in Stelling 3.17) wordt gebruikt. Als je toch de constructie uit het boek
(of een andere afwijkende constructie) gebruikt, verlies je 5 punten.

Je antwoord M2 moet alle toestanden van M1 bevatten, ook als ze niet bereikbaar zijn vanuit
de begintoestand.
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3. Beschouw onderstaande eindige automaat M :
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In Paragraaf 3.5 van het boek wordt een constructie behandeld om op systematische wijze een
reguliere expressie te construeren die correspondeert met een eindige automaat. Het is de bedoeling
om de constructie gedeeltelijk uit te voeren voor automaat M (maar dan met de notatie uit college
6, met rk(i, j) in plaats van r(i, j, k)).

Geef de volledige resulterende matrices r0 en r1, dus met waardes r0(i, j) en r1(i, j) voor alle i en j.
Geef ook element r2(3, 1). Hoewel we hiermee nog geen complete reguliere expressie hebben voor
L(M), is dit voldoende voor deze huiswerkopgave.

Je mag de reguliere expressies r1(i, j) die ontstaan uit de letterlijke constructie vereenvoudigen.
Voor expressie r2(3, 1) mag je geen andere vereenvoudigingen toepassen dan die je al had toegepast
op r1(i, j).
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