
Huiswerkopgave 3 Automata Theory, najaar 2022

Gepubliceerd, woensdag 16 november 2022.
Uiterste inleverdatum: woensdag 30 november 2022, 23.59 uur.
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] Laat

L = {aibjck | i, j, k ≥ 0 en i+ k + 2 < j }

(a) Geef de eerste zes elementen in de canonieke volgorde van L.

(b) Geef een context-vrije grammatica G, zó dat L(G) = L. Probeer ervoor te zorgen dat G

ondubbelzinnig is. Als dat niet lukt, verlies je 5 punten.

Leg ook uit wat de functie is van de diverse variabelen in G voor het genereren van L.

2. [10 pt] In een reguliere grammatica (V,Σ, S, P ) is elke productie van een van de volgende twee
vormen:

• A → σB, met A,B ∈ V en σ ∈ Σ

• A → Λ, met A ∈ V

Beschouw nu de context-vrije grammatica G met startvariabele S en de volgende producties:

S → bS | aT | b T → aT | bbS

Deze grammatica is niet regulier.

Geef een reguliere grammatica G′, zó dat L(G′) = L(G). G′ moet het resultaat zijn van enkele
eenvoudige aanpassingen aan de producties van G.

Z.O.Z.
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3. [35 pt] Bij werkcollege 9 hebben we o.a. Opgave 4.38c uit het boek behandeld. De context-vrije
grammatica in deze opgave is dubbelzinnig. We hebben bij het werkcollege ook een ondubbelzinnige
grammatica gezien die dezelfde taal genereert. Deze grammatica heeft startvariabele S en de
volgende producties:

S → aaSb | A A → aAb | Λ

We noemen deze grammatica G′. Onderstaande onderdelen gaan over deze grammatica G′.

(a) Toon aan, met inductie naar de lengte van de afleiding, dat elke string x ∈ {a, b}∗, waarvoor
A ⇒∗ x (ofwel: x kan worden afgeleid uit A) van de vorm aibi is voor zekere i ≥ 0.

N.B.: Onder de lengte van de afleiding verstaan we het aantal afleidingsstappen (elk aangeduid
met ⇒).

Hint: Kijk bij de inductiestap naar de mogelijkheden voor de eerste afleidingsstap.

(b) Toon nu aan, met inductie naar de lengte van de afleiding, dat elke string x ∈ {a, b}∗, waarvoor
S ⇒∗ x (ofwel: x kan worden afgeleid uit S) van de vorm aibj is voor zekere i en j die voldoen
aan 0 ≤ j ≤ i ≤ 2j.

Voor de liefhebbers (maar niet om in te leveren): bovenstaande resultaten kun je gebruiken om,
met inductie naar de lengte van de afgeleide strings, aan te tonen dat G′ ondubbelzinnig is.

4. [20 pt] Laat G een context-vrije grammatica zijn met startvariabele S en de volgende producties:

S → Ba | bSA | bb

A → Ab | D

B → AD | aSB | a

C → aC | bS

D → aAC | dD

(a) Bepaal stap voor stap (dus via N0, N1, N2, . . .) de live variabelen in G.

Geef vervolgens de grammatica G′ die ontstaat uit G door het verwijderen van de variabelen
die niet live zijn.

(b) Bepaal stap voor stap (dus via N0, N1, N2, . . .) de bereikbare variabelen in G′.

Geef vervolgens de grammatica G′′ die ontstaat uit G′ door het verwijderen van de variabelen
die niet bereikbaar zijn.
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