
΄Ασκηση 2η

1. Είναι η γλώσσα {anbmcn+m | n,m ≥ 0} κανονική; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

2. Δείξτε πως η ακόλουθη γλώσσα δεν είναι κανονική:

L = {abjcj | j ≥ 0} ∪ {aibjck | i, j, k ≥ 0 και i 6= 1}.

Υπόδειξη: Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε μόνο το Λήμμα ΄Αντλησης. Πρέπει επιπλέον να

χρησιμοποιήσετε και τις ιδιότητες της κλειστότητας. Η L είναι παράδειγμα γλώσσας που ικανοποιεί
το Λήμμα ΄Αντλησης, αν και δεν είναι κανονική.

3. ΄Εστω η γραμματική G με κανόνες:
S → aSb | bY | Y a
Y → bY | aY | ε

Περιγράψτε σε φυσική γλώσσα τη γλώσσα L(G) που παράγει η G.

4. ΄Εστω η γλώσσα L = {an : n ≤ 220}. Κατασκευάστε γραμματική χωρίς συμφραζόμενα η οποία να
παράγει τη γλώσσα L και της οποίας η περιγραφή να χωράει (με κανονικό γραφικό χαρακτήρα) σε μια
σελίδα τετραδίου.

5. Για κάθε μία από τις παρακάτω γλώσσες, εξετάστε αν είναι χωρίς συμφραζόμενα ή όχι. Αν κάποια από

τις γλώσσες είναι χωρίς συμφραζόμενα, πρέπει να κατασκευάσετε γραμματική χωρίς συμφραζόμενα

αλλά και αυτόματο στοίβας. Για το αυτόματο στοίβας θα πρέπει να δώσετε και διαισθητική εξήγηση

για το πως λειτουργεί.

(αʹ) {anbmcmdn | n,m ≥ 0}
(βʹ) Η γλώσσα που αποτελείται από όλα τα αρχικά τμήματα (prefixes) της γλώσσας {anbn | n ≥ 0}
(γʹ) {an#a2n#a3n : n ≥ 0}

6. ΄Εστω L γλώσσα χωρίς συμφραζόμενα και έστω LR = {wR | w ∈ L}. Είναι η LR
υποχρεωτικά χωρίς

συμφραζόμενα; Δικαιολογήστε τυπικά την απάντησή σας.

Σημείωση: Οι ασκήσεις είναι για τη δική σας εξάσκηση και δεν θα παραδοθούν. Οι λύσεις τους θα συζητη-

θούν σε ένα έκτακτο μάθημα που θα γίνει αργότερα μέσα στο εξάμηνο. Ισχυρή σύσταση: προσπαθήστε

να λύσετε τις ασκήσεις μόνοι σας τη χρονική περίοδο που αναρτούνται, έτσι ώστε να είστε προετοιμασμένοι

για τα επόμενα και πιο απαιτητικά κεφάλαια του μαθήματος. Ισχυρότερη σύσταση: οι ασκήσεις αυτές

συμπληρώνουν (και δεν υποκαθιστούν) τις ασκήσεις του βιβλίου.
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