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 'ב סמסטר 3102בוחן אמצע במודלים חישוביים 

3/5/2013 

 ישי מנצור, דר' יפתח הייטנר: פרופ' יםמרצ

 , אורן זלצמן: מריאנו שייןיםמתרגל

 

 הנחיות

 שעתיים.משך הבחינה:  .1
 .שאלות 6בבחינה  .2
 .משקל כל השאלות זהה .3
 .אין להשתמש בחומר עזר .4
      בכל מקום בו לא מצוין אחרת, הא"ב הוא  .5

 

 

 בהצלחה!

 2שאלה 

 נתון הביטוי הרגולרי     (            )

 (בצורה הפשוטה ביותר) המתאימה לביטויהגדר/י את השפה  .א

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 :המתאימה לביטויהמקבל את השפה  DFA הגדר .ב

a.   ציור 

 

 

 

 

b.   תפורמליהגדרה                       

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 ________מחברת' מס  _________________.__ז.ת' מס
   

 

 

 

 1שאלה 

 :NFAנתון 

 

 

 

 NFAהמתאים לשפה המתקבלת ע"י הביטוי רגולרי  תנ/י .א

__________________________________________ 

 

 

)עם מספר קטן ככל האפשר של  NFAהמקבל את השפה המתקבלת ע"י ה DFA/י אייר .ב

 מצבים(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 

1 

0 
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 3שאלה 

 תוך שימוש בלמת הניפוח.   חסרת הקשרהוכח/י שהשפה הבאה אינה 

 wמופיע במלה  sאת מספר הפעמים שתו  ( )  ואנו מסמנים ב            הא"ב הוא 

      |   ( )        ( )   ( )          ( )        ( )   ( )    

 

  =w__________ המילה את ננפח pאפשרי  ניפוח קבוע עבור

 

 ________________________ כך שמתקיים_______________ מהצורה w של חלוקה עבור

היות ו שאינה בשפה _________       ____מהצורה _____ מילהונקבל   i__ = ____ ניפוח נבחר

___________________________________________________________________ 

 )אם צריך לטפל במקרים נוספים(

 ________________________ כך שמתקיים_______________ מהצורה w של חלוקה עבור

היות ו שאינה בשפה _________       ____מהצורה _____ מילהונקבל   i__ = ____ ניפוח נבחר

___________________________________________________________________ 

 ________________________ כך שמתקיים_______________ מהצורה w של חלוקה עבור

היות ו שאינה בשפה _________       ____מהצורה _____ מילהונקבל   i__ = ____ ניפוח נבחר

___________________________________________________________________ 

 ________________________ כך שמתקיים_______________ מהצורה w של חלוקה עבור

היות ו שאינה בשפה _________       ____מהצורה _____ מילהונקבל   i__ = ____ ניפוח נבחר

___________________________________________________________________ 

 ________________________ כך שמתקיים_______________ מהצורה w של חלוקה עבור

היות ו שאינה בשפה _________       ____מהצורה _____ מילהונקבל   i__ = ____ ניפוח נבחר

___________________________________________________________________ 

 ________________________ כך שמתקיים_______________ מהצורה w של חלוקה עבור

היות ו שאינה בשפה _________       ____מהצורה _____ מילהונקבל   i__ = ____ ניפוח נבחר

___________________________________________________________________ 
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 4שאלה 

 :ובו חוקי הגזירה הבאים        עבור א"ב   דקדוק ח"הנתון 

S->aSb | A | B 

A->aA | a 

B->bB | b 

 פשוטה ככל האפשר(בצורה ) הנגזרת ע"י הדקדוקשפה ה  /יהגדר

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

  5שאלה 

             להיות המילה ובה האותיות בסדר הפוך. למשל    נגדיר את  wעבור מילה 

 ובו חוקי הגזירה הבאים  G הנגדיר דקדוק ח"

S->SS | ε | 1S1 | 0S0 

( ) האם   י את תשובתך(/)הוכח  ?      |     

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 6שאלה 

 : L2ו  L1על שתי שפות  ⌂נגדיר את הפעולה 

        |              

 . רגולרית      רגולרית אז גם  L1אם שבנייה המראה  /יתאר

  .הסברדי ב –הוכחת נכונות לומלאה, מלית ורגדרת הבניה צריכה להיות פה

    

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 


