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 1 حل تمرینات فصل
 :١-١ حل تمرین
 .ھا پاسخ دھید به سواالت زير در مورد اين ماشین. نشان داده شده است M٢و  M١ھاي  به نام DFAدر شكل زير دياگرام حالت دو 

 .را نام ببريد M١شروع حالت  –الف 

 .را نام ببريد M١ھاي پذيرش  حالت –ب 

 .را نام ببريد M٢حالت شروع  –پ 

 .را نام ببريد M٢ھاي پذيرش  حالت –ت 

 .را مرحله به مرحله بنويسید M١توسط ماشین  aabbروش بررسي رشته ورودي  –ث 

 پذيرد؟ را مي aabbرشته  M١آيا  –ج 

 پذيرد؟ مي را) ε(رشته تھي  M٢آيا  –چ 

 
 :حل
 q١ -الف 
 q٢ -ب 
 q١ -پ 
 q۴و  q١ -ت 
 q١,q١,q٣,q٢,q١ -ث 
یعنی در ابتدا در  q١=r٠که مجموعه محدودی از حالت ھاست، موجود نیست و اگرچه  Qدر  aabbخیر، زیرا دنباله حالت ھای  -ج 

ر است و مشخص می کند که از ھر حالت به حالت شروع است، اما با توجه به تابع انتقال این ماشین که جدول آن به صورت زی
 .متوقف می شود، بنابراین پذیرفته نمی شود q١چه حالتی می رود، می بینیم که در آخر در حالت 

 .بله، زیرا حالت شروع یکی از حالت ھای پذیرش می باشد -چ 

b a  

q١ q٢ q١ 

q٣ q٣ q٢ 

q١ q٢ q٣ 
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 ٢-١حل تمرین
 .را بنويسید ١-١تمرینمربوط به  M٢و  M١ھاي  توصیف رسمي ماشین

 :حل

 : داریم M١برای ماشین 

M١ = (Q١,∑,δ١, q٠ , F) 
Q١={q١,q٢,q٣} 

∑ ={a,b} 
q٠ ={q١} 
F = {q٢} 

δ(q١,a)=q٢ 
δ(q١,b)=q١ 
δ(q٢,a)=q٣ 
δ(q٢,b)=q٣ 
δ(q٣,a)=q٢ 
δ(q٣,b)=q١ 

 .ختم می شوند را می پذیرد aکه به این زبان رشته ھایی 

 : داریم M٢برای ماشین 

M١ = (Q٢,∑,δ٢, q٠ , F٢) 
Q١={q١,q٢,q٣,q۴} 

∑ ={a,b} 
q٠ ={q١} 

F = {q١,q۴} 
δ(q١,a)=q١ 
δ(q١,b)=q٢ 
δ(q٢,a)=q٣ 
δ(q٢,b)=q۴ 
δ(q٣,a)=q٢ 
δ(q٣,b)=q١ 
δ(q۴,a)=q٣ 
δ(q۴,b)=q۴ 

 ۴-١حل تمرین 
 .است} ١و٠{در تمام موارد الفبا .را رسم کنید DFAھای زیر دیاگرام حالت یک برای تشخیص ھر کدام از زبان [ 

 .ختم می شوند ٠شروع شده و به  ١تمام رشته ھایی که با ) الف

 .دارند ١تمام رشته ھایی که حداقل سه عدد )ب

دو رشته دلخواه  Y و Xکه  w=x٠١٠١yیعنی رشته ھایی که به صورت .ھستند ٠١٠١تمام رشته ھایی که شامل زیر رشته )پ
 .باشند

 .باشد ٠بطوريكه سمبل سوم آن برابر  ٣تمام رشته ھايي را كه حداقل طول آن برابر )ت
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 .بود طول آن برابر فرد باشد ٠بود طول آن برابر زوج باشد و اگر  ١تمام رشته ھايي را كه اگر سمبل اول آن برابر )ث

 نداشته باشند را ١١٠تمام رشته ھايي را بپذيرد كه زير رشته )ج

 نباشند ١١٠تمام رشته ھایی که شامل زیر رشته )چ

 نماد طول دارند  ٥رشته ھایی که حداقل )ح
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 .باشد ٠ برابر آن سوم سمبل بطوريكه ٣ برابر آن طول حداقل آه را ھايي رشته تمام(ت
 .باشد فرد برابر آن طول بود ٠ اگر و دباش زوج برابر آن طول بود ١ برابر آن اول سمبل اگر آه را ھايي رشته تمام(ث
 باشند نداشته را ١١٠ رشته زير آه بپذيرد را ھايي رشته تمام(ج
 

  DFA .باشد مي پايین به باال از بترتیب زير ھاي ھاي نمودار : توجه



 مدرس دانشگاه پیام نور  محمد قلی پور: هتنظیم کنند                           حل تمرینات نظریه محاسبات

 
 

6

 

 قرار دارد ١تمام رشته ھایی که در موقعیت زوج آن رشته ھا نماد ) د

 دارند ١و حداقل یک عدد  ٠عدد تمام رشته ھایی که حداقل دو ) ذ

 }E,٠{) ر

 

 ۵-١حل تمرین
با تعداد حالت خواسته   nfaبراي تشخیص هر یك از زبان هاي زیر دیاگرام حالت یك 

 شده را رسم كنید
 

 حالت رسم شود ٣دياگرام حالت با . ختم میشوند  ٠٠تمام رشته ھايي كه به  -الف 
 :حل

  
 حالت رسم شود ٥ت با دياگرام حال. پ  ٤-١زبان تمرين  -ب

 :حل

 
 حالت رسم شود ٦دياگرام حالت با . يا دقیقا دو عدد يك دارند  ٠تمام رشته ھايي كه تعداد زوج  -پ

 :حل
 دياگرام حالت با دو حالت رسم شود. } ٠{زبان  -ت

 :حل
 

 .حالت رسم شود ٣دياگرام حالت با . ٠*١*٠*٠زبان -ث
 :حل

 
 .حالت رسم شود دياگرام حالت با يك. } e{زبان  -ج
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 :حل

 
 دياگرام حالت با يك حالت رسم شود. ٠*زبان -چ

 :حل

 ۶-١حل تمرین 
برای تشخیص اجتماع دو زبان ، دیاگرام  NFAبرای به دست آوردن یک  ٢٢-١با استفاده از روش بیان شده در اثبات قضیه : تمرین

 ج ٤-١پ و  ٤-١تمرین  –ب ب  ٤-١الف و  ٤-١تمرین  –الف . برای تشخیص اجتماع زبان ھای زیر را رسم کنید  NFAحالت یک 
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 ٧-١حل تمرین 
 :تمرین

برای  NFAبرای تشخیص اتصال دو زبان، دیاگرام حالت یک  NFAبرای بدست آوردن یک  ٢٣-١بااستفاده از روش بیان شده در قضیه 
 .تشخیص اتصال زبان ھای زیر را رسم کنید

 خ ٤-١چ و  ٤-١تمرین ) الف
 ز ٤-١ب و  ٤-١رین تم) ب

 :حل
به حالت  εھر یک از موارد خواسته شده را رسم می نماییم و سپس از حالت ھای پذیرش زبان اول با  DFAبرای این منظور 

 .شروع زبان دوم می رویم و حالت ھای پذیرش زبان اول را به حالت غیر پذیرش تبدیل می کنیم
 )الف

 چ ٤-١تمرین

 

 خ ٤-١تمرین 
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 و زباناتصال د

 

 )ب
 ب ٤-١تمرین 
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 ز ٤-١تمرین 

 

 اتصال دو زبان
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 ٩-١حل تمرین 
 .معادل كه فقط يك حالت پذيرش داشته باشد، تبديل كرد NFAرا میتوان به يك  NFAثابت كنید كه ھر : تمرین

به  Mسراغ ھركدام از حاالت قبلي بعد به . به آن اضافه كنید qnewيك حالت پذيرش بنام . را در نظر بگیريد Mبه نام  NFAابتدا : حل
 : رفته و qnewجز 

 .آن را غیر پذيرش كنید -١
 .اضافه كنید qnewاز حالت مذكور به  εگذار  -٢

ھیچ حالت پذيرشي  Mاگر . باشد، مي تواند از طرف ماشین جديد ھم پذيرفته شود Mبنابراين ھر رشته كه قابل پذيرش از طرف 
 .اما مي توان گفت ھمچنان جزء ماشین جديد است. نخواھد داشت qnewاري به سمت نداشت، به ھمین ترتیب حالت گذ

 ١٠-١حل تمرین
 

بوده و در این ماشین تمام حالت ھای پذیرش را به غیر پذیرش و تمام  Bبرای تشخیص زبان  DFAیک  Mنشان دھید که اگر ) الف
نتیجه بگیرید که . را تشخیص می دھد Bمده مکمل زبان بدست آ DFAحالت ھای غیر پذیرش را به پذیرش تغییر دھیم،ماشین 

بوده و  Cبرای تشخیص زبان  NFAیک  Mبا یک مثال نقض نشان دھید که اگر )ب. زبان ھای منظم تحت عمل مکمل بسته ھستند
 NFAاشین در این ماشین تمام حالت ھای پذیرش را به غیر پذیرش و تمام حالت ھای غیر پذیرش را به پذیرش تغییر دھیم، م

تشخیص داده می شوند، تحت عمل  NFAآیا کالس زبان ھایی که توسط . را تشخیص نمی دھد Cبدست آمده لزومًا مکمل زبان 
 .مکمل بسته ھستند؟ پاسخ خود را توضیح دھید

ضعیتی غیر از نباشد، به و w Є Bو اگر . می رویم Mبه وضعیت نھایی در  wاست، پس با آخرین عنصر  w Є Bھنگامیکه ) الف: حل
حال اگر وضعیت پذیرش به وضعیت غیر پذیرش و ما بقی وضعیت ھا به وضعیت . که پذیش نیست می رویم Mوضعیت پذیرش در 
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چون با عنصر آخر به یک وضعیت نھایی می (نیستند Lی حاصل تمام رشته ھایی را می پذیرد که عضو  dfaپذیرش تغییر یابند، 
پس با توجه به اینکه برای . ھستند Bمنحصر به فرد است پس عضومکمل  dfaایش ھر رشته در و از طرفی چون مسیر پیم) روند

از  Mبرای مثال ) ب. نیز منظم است و لذا زبان ھای منظم تحت عمل مکمل بسته ھستند Bحاصل شد، مکمل  dfaیک  Bمکمل 
تشخیص  NFAکالس زبان ھایی که توسط . یماز شروع به پذیرش رفته باش λدو حالت شروع و پایانی تشکیل شده باشد که با
 .وجود دارد dfaیک  nfaزیرا متناظر ھمان. داده می شوند، تحت عمل مکمل بسته ھستند

 ١١-١حل تمرین
 ∑ ,Q١)=N١اگر .با یک مثال نقض نشان دھید اثبات زیر برای بسته بودن کالس زبان ھای منظم تحت بستار، صحیح نیست: تمرین

,δ١,q١,Fخیص زبان برای تش) ١Aباشد می توان ماشین را ١N١=(Q١, ∑ ,δ,q١,F ( برای تشخیص زبان بستارAبه صورت زیر  ١
 .ساخت

 .است N١ھمان حاالت ماشین  Nحالت ھای ماشین  –الف 
 .است  N١ھمان حالت شروع ماشین  Nحالت شروع ماشین _ ب 
 .حالت شروع است  به عالوه N١ھمان حاالت پذیرش ماشین  Nحالت ھای پذیرش ماشین _ پ 
 : به صورت زیر تعریف می شود δتابع انتقال _ ت 

δ(q,a = (δ١(q,a  اگرq  عضوFنباشد یا  ١a تھی نباشد 
δ(q,a) = δ١(q,a ( اجتماع}qاگر } ١q  عضوFباشد یا  ١a تھی باشد 

ھای نا مطلوی دیگری را  است می پذیرد ولی ممکن است رشته Aرا که ھمیشه عضو بستار  εبا این روش دستگاه جدید : حل
که اشکال کار قرار دادن حالت شروع به عنوان حالت پذیرش است چون اگر زبان در حالت شروع باشد وبا یک ورودی .نیز بپذیرد

از آنجاییکه ما حالت شروع را به عنوان حالت پذیرش گرفتیم رشته ما مورد )روی خودش کندloopبه عبارتی (دوباره به خودش برود
 .ی شود که نامطلوب است قبول م

از حالت ).q١(و دیگری حالت پذیرش)q٠( یکی حالت شروع:  این زبان دو حالت دارد DFA. زبانی که تعداد فرد یک می پذیرد:  مثال
می  q٠و با آمدن یک به  q١با امدن صفر به ھمان  q١در .می رویم q١و با ورودی یک به  q٠شروع با ورودی صفر به ھمان 

 .را حالت پذیرش قرار دھیم زبان رشته ھایی که به صفر ختم می شوند را نیز می پذیردکه نا مطلوب است q٠اگر  حاال.رویم
ھمان (به حالت شروع قدیم εبرای حل این مشکل باید یک حالت شروع اضافه کنیم که حالت پذیرش نیز باشد و با ورودی

qبا این راه ھم رشته .برود)٠ε ه نا مطلوب دیگر به زبان اضافه می شودبدون اضافه شدن ھیچ رشت. 

 ١٣-١حل تمرین 
 

 .را تولید کند ١-٤عبارات منظمی بنویسید که زبانھای تمرین :تمرین

(a  خاتمه یابد ٠شروع شود و با  ١زبانی که با. 

(b  باشد ١تا  ٣زبانی که شامل حداقل. 

(c  باشد، مثال ٠١٠١زبانی که شامل زیررشته x٠١٠١y برای ھر x و y 

(d  باشد ٠باشد و سومین نماد آن  ٣زبانی که طول آن حداقل. 

(e  داشته باشد شروع شود و طول زوج ١شروع شود و طول فرد داشته باشد یا با  ٠زبانی که با. 

(f  نباشد ١١٠زبانی که شامل زیررشته. 

(g  باشد ٥زبانی که طول آن حداکثر. 

(h ١١١و  ١١از  زبانی که ھمه رشته ھا را می پذیرد به غیر 
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(i  باشد ١زبانی که ھر موقعیت فرد آن. 

(j  باشد ١و حداکثر یک عدد  ٠زبانی که شامل حداقل دو عدد. 

(k  و تھی باشد ٠زبانی که شامل مجموعه. 

(l  باشد ١و دقیقا دو عدد  ٠زبانی که شامل تعداد زوجی. 

(m زبان ماشین تھی 

(n رشته تھی زبانی که ھمه رشته ھا را می پذیرد به جز 

 
 :حل

a. ١ Σ* ٠ 

b. Σ* ١ Σ* ١ Σ* ١ Σ* 

c. Σ* ٠١٠١ Σ* 

d. Σ Σ ٠ Σ* 

e. ٠ (Σ Σ)* + ١ (Σ Σ)* Σ 

f. ((١٠)*٠٠*)* ١ + *٠ + *١ *(١٠) + *(١٠ *٠ *(١٠)) + *(*٠ *(١٠)) + *١* 

g. (Σ + λ) (Σ + λ) (Σ + λ) (Σ + λ) (Σ + λ) 

h. λ + Σ + ٠ Σ* + ١٠ Σ* + ١١٠ Σ* + Σ۴ Σ* 

i. ١ + (١ Σ)* + (١ Σ)*١ + ١(Σ ١)* 

j. ٠٠١٠*٠ + *٠١٠٠*٠ + *١٠٠٠*٠ + ٠٠*١٠ + *٠٠٠* 

k. λ + ٠ 

l. ١٠*١٠*٠ + *١*(٠٠)*١* 

m . Ǿ 

n. Σ+ 

 ١٥-١حل تمرین
برای ھرکدام از زبانھای زیر دورشته مثال بزنید که عضوزبان باشندودورشته مثال بزنید که عضوزبان نباشند،پس در کل برای :تمرین
 .درنظربگیرید Σ={a,b{برای تمام مواردالفبا را .ن چھاررشته مثال بزنیدھرزبا

  a*b)*الف



 مدرس دانشگاه پیام نور  محمد قلی پور: هتنظیم کنند                           حل تمرینات نظریه محاسبات

 
 

14

  a(ba)b)*ب
  a* U b)*پ
 ) aaa) *(ت
  Σ*aΣ*bΣ*aΣ)*ث
  aba U bab)ج
 ) b (εUa)چ
 ) Σ(a U ba U bb) *ح

 
 }aab},{aabb{:رشته ھای عضوزبان ھستند)الف:حل

 } bab},{aba{:رشته ھایی که عضو نیستند

 }abab},{ababb{:ھای عضوزبان ھستند رشته)ب

 } abaa},{ababa{:رشته ھایی که عضو نیستند

 }aaa},{bb{:رشته ھای عضوزبان ھستند)پ

 } ab},{bab{:رشته ھایی که عضو نیستند

 }aaa},{aaaaaa{:رشته ھای عضوزبان ھستند)ت

 } aa},{aaaa{:رشته ھایی که عضو نیستند

 }aaabbab},{baabaaa{:رشته ھای عضوزبان ھستند)ث

 } ab},{ba{:رشته ھایی که عضو نیستند

 }aba},{ababab{:رشته ھای عضوزبان ھستند)ج

 } baa},{bba{:رشته ھایی که عضو نیستند

 }ab},{b{:رشته ھای عضوزبان ھستند)چ

 } a},{aba{:رشته ھایی که عضو نیستند

 }ababba},{ababbb{:رشته ھای عضوزبان ھستند)ح

 } babb},{abaa{:تندرشته ھایی که عضو نیس

 

 ١۶-١حل تمرین 

 .، دو آتوماتای متناھی زیر را به عبارت منظم تبدیل کنید١-٣٢با استفاده از روش ارائه شده در لم  :صورت تمرین
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 «الف«شکل 

 

 «ب«شکل 

 
 :حل

 

 «الف«حل قسمت 

 

 .کنیم را اضافه می A و S دو حالت. مرحلٔه اول

 

 .کنیم می را حذف کرده و عبارت منظم معادل را جایگزین ٢حالت . مرحلٔه دوم

 

. 
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 کنیم می را حذف کرده و عبارت منظم معادل را جایگزین ١حالت . مرحلٔه سوم

 
 
 
 
 

 «ب«حل قسمت 

 

 .کنیم را اضافه می A و S دو حالت. مرحلٔه اول

 

را حذف کرده و عبارت منظم معادل را  ٣حالت . مرحلٔه دوم
 .کنیم می جایگزین

 

را حذف کرده و عبارت منظم معادل را  ٢حالت . مرحلٔه سوم
 .کنیم می جایگزین

 

را حذف کرده و عبارت منظم معادل را  ١حالت . چھارم مرحلٔه
 کنیم جایگزین می
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 ١٧-١حل تمرین
 .فاده از لم تزریق نشان دھید که زبان ھای زیر منظم نیستندبا است:  تمرین

 )الف

  }A٠} = ١ n  ١n  ٢n | n<=٠ 
 )ب 
  }*}F= {w w | w € {a,b 

 A^P Bرا بصورت  Sرشته ی . طول تزریق داده شده توسط لم تزریق باشد Pمنظم باشد فرض میکنیم Fفرض میکنیم که ) ب: حل
A^B چون. در نظر میگیریمSعضوFه وبودP طول آن بزرگتر ازPمی باشد پس لم تزریق تضمین می کند کهSقابل تقسیم برS=XYZ 

 بوده و سه شرط لم تزریق برقرار می باشد نشان می دھیم که این کار غیر ممکن می باشد

را هتی فرض کرده ZوXدر اینجا شرط سوم به کار می رود چون در غیر این صورت می توان
 خنواهد بودFعضوXYYZفقط شامل صفر باشد پس Yالزام می کند کهرا تزریق کرد شرط سوم Sو

استفاده می کنیم  A^P B A^Bاز رشته Fمشاهده می شود که برای نشان دادن منظم نبودن
منی تواند نا منظم  A^P B^Pرا نشان دهدولی رشته ای مانند Fکه کامال نا منظم نبودن

منی تواند در هنگام تزریق به تناقض بوده ولی Fعضو A^P B^Pرا نشان دهد اگر چه Fبودن
 برسد

می باشد  pسپس به وسیله لم تزریق اثبات می کنیم که دارای طول . یک زبان منظم است  A٣فرض می کنیم که ) پ ١-١٧حل 
. 

 :رشته زیر را مالحظه کنید
s = a٢p 

 ,xبرای بعضی از رشته ھای  xyzند به صورت می توا s، لم تزریق می گوید که  ٠=>pبزرگتر باشد برای ھر  pاز  ٢pتا زمانی که 
y, z  با طولlength(xy(>=p  وlength(y(<ما ادعا می کنیم که رشته .نوشته شود ٠xyyz  در زبانAقرار ندارد در نتیجه با لم  ٣

 .یک زبان منظم است A٣تزریق به تناقض می رسیم پس 
ھست دارای طول  sکه بزرگتر از  A٣نید که کوچکترین رشته در نیست ،مشاھده می ک A٣درون زبان  xyyzبرای اینکه ببینیم 

٢p+است که با طول  ١s  ٢متفاوت است وp  به عبارت دیگر ما داریم . طول این رشته است : 
length(xyyz) - length(s) = p  >٢p 

 .نیست A٣بنابراین درون زبان  xyyzنیست و  ٢توانی از  xyyzاین نشان می دھد که طول 

 ١٩-١رینحل تم
نوعی از اتوماتا متناھی معین است که فقط در مورد قبول یا رد شدن یک fstیک تراگذار با حالت محدود یا بطور مخفف: تمرین

ھر انتقال دو  FSTدر . است  T٢و  T١شکلھای زیر ، دیاگرام حالت دو تراگذار با حالت محدود به نامھای . رشته تصمیم نمی گیرد 
این نمادھا توسط ممیز از . مشخص کننده نماد ورودی و دیگری مشخص کننده نماد خروجی است برچسب دارد ،که یکی 

بعضی از انتقاالت ممکن . میباشد  ١انجام شده و نماد خروجی  ٢با نماد ورودی  q٢به  q١انتقال از  T١در . یکدیگرجدا می شوند
. به خودش این مساله وجود دارد q١از حالت T١تراگذر  مثال در. است چندین ترکیب مختلف از ورودی و خروجی داشته باشد

را نماد به نماد با شروع از حالت شروع ،  Wn....W١محاسباتی انجام دھد ،نمادھای ورودی Wروی رشته ورودی  FSTھرگاه یک 
بطور مثال . میشود با ھر انتقال ،خروجی متناسب تولید . انجام میدھد  Wn=W....W١گرفته و انتقاالت را متناسب با دنباله 

. را تولید میکند  ١١١١٠٠٠را دنبال کرده و خروجی  q١,q١,q١,q٢,q٢,q٢,q٢ ,q١دنباله حالتھای  ٢٢١٢٠١١روی ورودی  T١ماشین 
برای ھرکدام از رشته ھای ورودی زیر ، دنباله حالتھا و خروجی را . را تولید میکند  ١٠١١خروجی  abbbروی ورودی T٢ماشین 

 . ٠١١روی ورودی T١ماشین -الف. مشخص کنید 

 .٢١١روی ورودی  T١ماشین -ب

 . ٠٢٠٢روی ورودی T١ماشین -پ



 مدرس دانشگاه پیام نور  محمد قلی پور: هتنظیم کنند                           حل تمرینات نظریه محاسبات

 
 

18

 . bروی ورودی T٢ماشین -ت

 . bbabروی ورودی T٢ماشین -ث

 .bbbbbbروی ورودی  T٢ماشین -ج

 .روی ورودی  T٢ماشین -چ

 

 
 q١,q١,q١,q١:دنباله حالت ٠١١: الف: حل

 ٠٠٠:خروجی

 q٢,q٢,q٢,q١:دنباله حالت ٢١١: ب

 ١١١:خروجی

 q٢,q١,q٢,q١,q١:دنباله حالت ٠٢٠٢: پ

 ٠١٠١:خروجی

 q٣,q١:دنباله حالت b: ت

 ١:خروجی

 q٢,q٣,q٢,q٣,q١:دنباله حالت bbab: ث

 ١١١١:خروجی

 bbbbbb: ج

 q١,q٢,q٣,q١,q٢,q٣,q١:دنباله حالت
 ١١٠١١٠:خروجی

 q١:دنباله حالت: چ

 تھی:خروجی

 ٢٠-١حل تمرین 
کتاب یک تعریف رسمی  ١-١مشابه الگوی تعریف . مطالعه کنید ١٩-١رسمی تراگذر با حالت محدود را در تمرین تعریف غیر : تمرین

بوده و نیاز به حالتھایی به ) گاما(Γو الفبای خروجی ) سیگما(Σدارای الفبای ورودی  FSTفرض کنید که . برای این مدل ارائه دھید
یک پنج  FSTیک : راھنمایی.(دھد نیز باشد انجام می FSTعریف رسمی محاسباتی که این تعریف باید شامل ت. عنوان پذیرش ندارد

 .)ھستند δ:Q×Σ→Q×Γتوابع انتقال آن به شکل .باشد تایی می

 
 FSTتعریف رسمی : حل
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 :است که) Q,Σ,Γ,δ,q٠(یک پنج تایی ) حاالت محدود(یک تراگذر متناھی

١- Q تصحیح شده(یک مجموعه محدود از الفبا  :Q مجموعه محدود از حاالت ماشین است یک ( ! 

٢- Σ یک مجموعه از الفبای ورودی 

٣- Γ ای دیگر از الفبای خروجی مجموعه 

۴- δ:Q×Σ→Q×Γ تابع انتقال 

۵- qحالت شروع ٠ 

 
 :تعریف رسمی محاسبه

متناسب با رشته  Tگاه آن. یک رشته ورودی است wn...  w٢, W=w١را در نظر بگیرید که رشته ) T=Q,Σ,Γ,δ,q٠(متناھی  FSTیک 
W  یک رشته خروجیM=m١ ,m٢ ,....,mn کند اگر دنباله حالتھای  را تولید میr٠,r١,..,rn  درQ  موجود بوده و دارای شروط زیر

 : باشد

١- r٠=q٠ 

 ...,٠،١,٢=i)  ١+ri, ١+mi)=(١+ri,wi)δبرای  -٢

 .باشد) Γ(عضو مجموعه الفبای خروجی گاما miھر  -٣

 : نکته

 .آنھا را به طور جداگانه در تعریف رسمی ذکر کردیم) تفاوت در نوع و تعداد اعضا(دلیل تفاوت الفبای ورودی با الفبای خروجی به  -١

که در تعریف آتوماتا وجود دارد  Fاست که نیازی به حالت پذیرش نداریم پس ھمواره مجموعه  با توجه به آنکه در سوال ذکر شده -٢
 .شود ذکر نمی FSTی یک تھی است و در تعریف رسم

 ٢١-١حل تمرین
 .داده شده ارائه کنید ١.١٩که در مساله  T٢و  T١یک توصیف رسمی برای ماشینھای  ١.٢٠با توجه به حل تمرین :  تمرین

 : حل

T١: 
(Q, Σ, Γ, δ, q١, F) 

Q = { q١, q٢ } 
Σ = { ٢ ,١ ,٠ } 
Γ = { ١ ,٠ } 
F = { q١ } 

δ(q١,٠)=(٠,q١) , δ(q١,١)=(٠,q١) , δ(q١,٢)=(١,q٢) 
δ(q٢,٠)=(٠,q١) , δ(q٢,١)=(١,q٢) , δ(q٢,٢)=(١,q٢) 

T٢ : 
(Q, Σ, Γ, δ, q١, F) 

Q = { q١, q٢, q٣ } 
Σ = { a, b } 
Γ = { ١ ,٠ } 
F = { q٣ } 
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δ(q١,a)=(١,q٢) , δ(q١,b)=(١,q٣) 
δ(q٢,a)=(١,q٣) , δ(q٢,b)=(٠,q١) 
δ(q٣,a)=(٠,q١) , δ(q٣,b)=(١,q٢) 

 ٢٢-١حل تمرین
 : تمرین

الفبای . با رفتار زیر را رسم کنید FSTدیاگرام حالت یک . مطالعه کنید ١.١٩تعریف غیر رسمی تراگذر با حالت محدود را در تمرین 
بوده و خروجی آن در مورد موقعیت ھای زوج مشابه نماد ورودی و در موقعیت ھای فرد معکوس } ٠,١{ورودی و خروجی آن 

 .باشد ١٠١٠٠١٠، خروجی باید  ٠٠٠٠١١١ورودی برای مثال برای . میشود
 

 : حل
 .دیاگرام حالت مطلوب به صورت زیر خواھد بود که حاالت را می توان غیرپذیرش ھم در نظر گرفت

 
(Q, Σ, δ, q١, F) 
Q = { q١, q٢ } 
Σ = { ١ ,٠ } 
Γ = { ١ ,٠ } 

F = { q١, q٢ } 
δ(q١,٠)=(١,q٢) , δ(q١,١)=(٠,q٢) 

 

 ٢٣-١حل تمرین
 :ت کنید زبان ھای زیر منظم نیستندثاب

 } n | m=!n^١ m^٠{ ) پ

 } w | w€}٠,١{. دو طرفه نباشد wرشته { ) ت

 
 :حل

 c}*١*٠}^{٠= > ٠m١n | m,n{= } ٠= > ٠n١n | n{: ما میدانیم که)پ

 | ٠m١n{اگر. دمیبایست از برھان خلف استفاده کر.استفاده می کنمیم که بخواھیم فصل مشترکی داشته باشیم^ ھنگامی از 
m is not equal to n{سپس .بشد که بز قرار است}٠n١n | n < =بر قرار است بخاطر اینکه  ١*٠قطعًا برقرار است چونکه} ٠

 .خاصیت بسته بودن بر قرار می باشد

 ٢٤-١حل تمرین
 wR=wn...w٢w١:نشان می دھیم که به صورت wRمعکوسشان را با  wn...w=w١w٢:برای ھمه رشته ھای مانند:تمرین
 ، معکوس آن ھم منظم است Aزبان منظم مانند  حال ثابت کنید برای ھر.است

 
 :حل
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در گراف مربوط به این . می سازیم که ثابت شده است این کار در ھر حالت امکان دارد nfaیک  Aفرض می کنیم برای زبان منظم 
nfa راس نھایی 

تغییر  nfaرا بپذیرد  wاولیه  nfaدگی می توان نشان داد که اگر و فقط اگر بسا.را اولیه و جھت تمامی یالھا را معکوس می کنیم
 wRیافته ھم 

 .را مپذیرد LRتغییر یافته  nfaرا می پذیرد بنابراین 

 ٢٥-١حل تمرین
 :تمرین

 }]١١١]...[٠٠١][٠٠٠[{=الفبا

از .ساده تر است BRكار كردن با : راھنمايي.(منظم است Bنشان دھید . B = {W|مجموع سطور اول و دوم آن باشدwسطر سوم{
 )استفاده كنید ٢٤-١نتیجه مساله

 
 Bمنظم است پس  BRاست پس منظم است بنابراين چون  NFAداراي BRچون . نشان مي دھد  BRرا براي  NFAشكل زير : حل

 .نیز منظم است

 ٢٦-١حل تمرین/فصل اول
 :حل

 

NFA 
 

NFA to DFA 

 ٢٧-١تمرین 
به  Dبوده و زبان ) باینری ( فرض کنید که ھر سطر یک عدد دودویی. رادر نظر بگیرید ١-٢۶تعریف شده در مساله  Σ٢الفبای : تمرین

 :صورت زیر باشد

 D={wمتعلق به  Σ٢ *|.ردیف باال عددی بزرگتر از ردیف پایین باشد{

نشان . متعلق به این زبان نیست) ٠و٠(و ) ١و١(و ) ٠و١(این زبان است اما  متعلق به) ٠و٠(و ) ١و٠(و ) ١و١(و ) ٠و٠(به طور مثال 
 .منظم است Dدھید که 

 

 :حل
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بدین منظور برای . رسم کرد، می توان ادعا نمود که زبان مورد نظر منظم است DFAاگر بتوان برای زبان خواسته شده ، یک 
موجود در سطر  vو  yواقع در سطر باال و  uو  xنشان می دھیم که  xyuv...را به صورت ) x,y(و)u,v...(ماشینی کردن زبان، زوج 

 .پایین است

بنابراین اگر در . است اگر ھر جایگاه زوج از جایگاه فرد قبل از خود کوچکتر یا مساوی باشد Dبا این وصف ھر رشته متعلق به زبان 
 .لق نخواھد داشتظاھر شود، رشته به زبان تع) ٠و١(اولین زوج غیر برابر در رشته، 

 : برای زبان رسم می کنیم DFAاکنون یک 

 

 طراحی کنیم لذا زبانی منظم است DFAچون توانستیم برای این زبان یک 

 ٢٨-١حل تمرین
به صورت زیر  Eفرض کنید ھر سطر رشته ای از صفر و یک بوده و زبان .را در نظر بگیرید∑  ٢=}]٠ ٠] [ ١ ١] [ ٠ ١] [ ١ ٠[ {الفبای 
 :باشد

 E = {w∑ € ٢*| است  wمعکوس سطر باالیی  wسطر پایین {

 
 .منظم نیست Eنشان دھید که 

 
 :پاسخ

عبارت  ١بودن باشد در اینصورت به علت یافتن  notدر صورتی که در صورت سوال منظور از معکوس بودن سطر باال و پایین ھمان 
 .منظم این زبان منظم است
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 :یر باید وجود داشته باشد بنابراینشدن فقط دو عالمت ز notزیرا برای 

          ])*E=([٠ ١ ]+ [١ ٠  

در صورتی . اما اگر منظور از معکوس بودن آیینه بودن سطر باال و پایین باشد ، در این صورت از تمام الفبای باال میتوان استفاده کرد
به میزان دلخواه افزایش دھیم نباید زبان از حالت منظم حذف و یا  XYZرا در عبازت  Yکه از لم تزریق استفاده شود طبق تعریف اگر 

را حذف کنیم ،آنگاه زبان دیگر منظم نخواھد بود زیر به عنوان مثال ممکن است یک  Yبودن خارج شود اما در اینجا در صورتی که 
که در سطر باال ھمچنان از سطر پایین حذف میشود  ١صفر از سطر باال حذف شده اما در سطر پایین ھمچنان موجود و نیز یک 

قابل ذکر است که در لم تزریق از برھان خلف . موجودمی باشد، پس دیگر از حالت آیینه بودن یا ھمان معکوس بودن خارج میشود
 .و ما در اینجا با فرض منظم بودن آغاز کردیم و لی خالف آن اثبات شد.استفاده میشود

 ٢٩-١حل تمرین
 the language Bn is regular ١=>let Bn={Ak|where k is a multiple of n}.show that for each n: تمرین

 
برای .ماژول nھای پشت سر ھم  aبرای شمارش تعداد  ١-qn,…,q١,q٠حالت  nبا  DFAما می توانیم یک  ١=>nبه ازای ھر : حل
اگر ما یک نشانه دیگر را . Mر که ورودیه ما میباشد شمارنده یکی اضافه میشود شدی پرش می کند به حالت بعدی د aھر 

ماشین رشته را قبول می کند به شرطی .انتخاب می کردیم،ما به اشتباه به جایی می رفتیم که ھرگز نمی توانستیم بازگردیم
ھا میباشد که این طول ھمان  aاین بدان معنی است که طول رشته شامل ھمه .ختم شود و در آنجا تمام شود q٠که آن به 

 .است nمضربی از 

 ٣٢-١حل تمرین
را  X. باشد≠در ھرکدام از. رانیز داشته باشد xy=z yموجود بوده که  zگویند اگر رشته ای مانند  yرا پیشوند رشته  xرشته : تمرین

نشان دھید که زبان ھای منظم . تعریف می شود Aقسمتھای زیر عملیاتی روی زبان  xگویند اگر که شرط  yپیشوند سره برای 
) w A } = NOEXTENDED(A(∈NOPREFIX(A| نباشد  Aعضو  wھیچ پیشوند سره از { ) الف. عملیات زیر بسته اند∋=}  Aتحت 

 w| نباشد  Aپیشوند سره ھیچ رشته ای در  w{) ب

 :حل

)a ابتدا زبانLرشته ھایی مانند { : را به صورت زیر در نظر میگیریم ١y  درA  ١_∑را می سازیم,که ,q_١ 〖,F〗_١) NFA 
N=(Q_١,δ پیشوند سره برایw ھستند  :w } =١L   وسپسQ )حالت جدیدی که∉}q_f {که در آن  :q_f∪ کهLرا بر طبق موارد  ١

-Q)  تعریف کردیمqδ〖بر طبق زیر برای ھر :  ١_∋و ھر  ١_〖σQ∋∑∪{ε:  تعریف شده است}q,δ(١_ Q=١_Q:  زیر می شناسد
F∈( {if qσ)q ,δ = (}σ  &∑∈σ 

                    }q_f{∪( {σ)q ,δ       }if   F∈q    &∑∈σ 
            }q_f                            {if  }q_f{∈q       &∑∈σ  
             ∅                              otherwise 

q٠=q١ 〖F١={q〗_f{ 

N  ،Lاگر :  را می شناسد زیرا ١w  رشته ای درLباشد ، رشته ای مانند  ١y  وجود دارد درA  که پیشوند سره ای برایw  ، است
 Mحالت پایان را حالت پذیرشی در  yبرخی اعمال روی .با شد  Nبه عنوان یک ورودی  wاگر . تھی نیست x، که درآن  w=xyیا 

به عنوان  Wرد اگر پایان می پذیq_fباشد ، برخی اعمال جود دارند که در  Nرشته پذیرفته شده ای به وسیله  wاگر . قرار می دھد
که برای  wپیشوند سره . تمام شود برسد q_fقبل از اینکه در Mباشد این اعمال باید به یکی از حاالت پذیرش در Nورودی 

باشد در یکی از حاالت پذیرش آن خط  Mورودی yاست و می توان مشاھده کرد که اگر  yقسمتی از اعمال استفاده می شود 
که این زبا ن منظم تحت عملیات ذکر  L١~ می ١_Lرشته ای در  wوجود دارد و Aدر  yی دھد کهمی شود که معنای آن را م

 .بسته است  NOPREFIX(A)=Aپس واضح است که . باشد∩شده
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_١ ,q_١ 〖,F〗_١(δ)b { w پیشوند سره برخی رشته ھا مانندy  درA است  :w } =١L    وq٠=qδ١=δ , را میسازیم کهLرا بر  ١
در  Qبه نحوی که . است pتا  ٠_qدر مسیر  qبه نحوی که }} Q : F-{q, ١_Q ∑DFA N=(Q=Q١:  می شناسد طبق موارد زیر

. وجود دارد Aدر yباشد ،پیشوند سره ای از  L١رشته ای از wاگر  -:  را می شناسد زیرا L١،M١. قرار دارد q}=P∈F١تا  q٠مسیر 
را به عنوان ورودی بپذیرد  w؛M١بنابر این اگر . تمام می شود  pت پذیرش حالت را به عنوان ورودی بپذیرد،در یکی از حاال M ،yاگر 

باشد  M١در یکی از حاالت پذیرش اگر به عنوان ورودی wپایان می پذیرد که معنای آن را دارد که  pتا q٠در یکی از حاالت مسیر از 
ش تمام می شود ، این معنای آن را می دھد که در پذیرفته شود در یکی از حاالت پذیر M١به وسیله  wاگر  -تمام می شود 

 Aدر  yپیشوندی سره ای از رشته ی  wبنابر این.است تمام می شود Mتا یکی از حاالت پذیرش  q٠روی مسیری از Mحالتی در
 .قرار دارد L١است و در زبان 

 ٣٣-١حل تمرین
تواند  ثابت كنید كه ھیچ تراگذار با حالت محدودي نمي. نیدمطالعه ك ١٩-١تعريف غیر رسمي تراگذار با حالت محدود را در تمرين 

 .تعريف شده باشد} ١, ٠{را روي الفباي  wRو  wتولید كند اگر  wرا براي ورودي  wRخروجي 

 
 :حل

بعضی از انتقاالت ممکن است چندین ترکیب مختلف از ورودی و خروجی داشته باشد بنابر این ھیچ تراگزار با حالت  wچون در 
 )روی الفبای صفر و یک.(تولید کند wدودی نمی تواند خروجی معکوس برای ورودی مح

 

 ٣٤-١حل تمرین
موجود باشند به طوری  zگویند اگر رشته ھایی مانند  Lرا تمایز پذیر توسط  yو  x.یک زبان باشد Lدو رشته و  yوxفرض کنید :تمرین

باشد،آن  Lھم عضو  yzرشته ی  Lعضو  xzو  zیگر اگر برای ھر رشته ی از طرف د.باشند Lعضو  yzیا  xzکه فقط یکی از دو رشته 
نشان دھید .می نویسیم x≡Lyباشند آنھا را به صورت  Lغیر قابل تمایز توسط  yو  xاگر .گویند Lرا غیر قابل تمایز توسط  yو  xگاه 
 .یک رابطه ی ھم ارزی است ≡Lکه

 x≡Lxاست پس  Lعضو  نیز xz ،Lعضو  xzو zبرای ھر رشته ) بازتابی:حل
ھم  xz ،Lعضو  yzو  zباشد،آنگاه می توان نوشت برای ھر رشته ی  Lھم عضو  yz ،Lعضو  xzو  zاگر برای ھر رشته ی )تقارنی
 x≡Ly → y≡Lx: پس داریم.است Lعضو 
 باشد Lھم عضو  yz ،Lعضو  xzو  zاگر برای ھر رشته )تعدی

 و
 Lھم عضو  KZ  ،Lعضو  xzو  zآن گاه می توان نوشت برای ھر رشته ی .باشد Lھم عضو  KZ ،Lعضو  yzو  zبرای ھر رشته ی 

 x≡Lyو  y≡Lk → x≡Lk. است

 ٣٥-١حل تمرین
گویند  Lرا زوج تمایز پذیر توسط  x.مجموعه ای از رشته ھا باشد xیک زبان بوده و  Lفرض کنید .را مطالعه کنید ٣٤-١مساله :تمرین

را بصورت حداکثر تعداد اجزا در ھر مجموعه زوج تمایزپذیر توسط  Lشاخص .باشد Lزپذیر توسط تمای xاگر ھر دورشته متفاوت عضو 
L تعریف 

 .می تواند حمدود یا ناحمدود باشد Lشاخص . می کنیم

 .می باشد Kحداکثر  Lحالت پذیرفته شود انگاه شاخص  Kبا  DFAبا یک  Lنشان دھید که اگر  -الف

 .حالت تشخیص داد Kبا  DFAرا میتوان با یک  Lباشد انگاه  Kاخص محدود دارای ش Lنشان دھید که اگر  -ب
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 DFAبه عبارت دیگر شاخص ان اندازه کوچکترین .منظم است اگروفقط اگر دارای شاخص محدود باشد Lنتیجه بگیرید که زبان  -ج
 .برای تشخیص ان می باشد

 ٣٦-١حل تمرین 

. ADD = { x = y + z| . است zو  yمجموع  Xاعداد باینری بوده و  zو  yو  x{بوده و  Σ=}=،+،٠،١{فرض کنید  :صورت تمرین
 .منظم نیست ADDنشان دھید که 

 .کنیم با استفاده از لم تزریق این مسأله را حل می :حل
امی کنیم که پید mبا طول حداقل  sیک رشته مانند . بکار ببریم mفرض کنیم زبان منظم بوده و بخواھیم لم تزریق را با طول تزریق 

 .ما را به تناقض برساند

S : ٢m =١m٠m + ٠m١m 

 چون

|xy|<m ,|y|>١ 

 ١k  ,k>m=yدر نتیجه 

 : داریم

wi=١m-k١ik١m=١m٠m+٠m١m 

 : داریم ٠ = iبا قرار دادن 

s :٢ ١m-k=١m٠m+٠m١m 

 .عضو زبان نیست پس زبان نامنظم است sکه واضح است 

 

 ٣٧-١حل تمرین
 : تمرین

توضیح دھید که چرا با لم تزريق .نشان دھید گرچه نا منظم میباشدسه شرط لم تزريق را ارضا مي کند F={w|wقرينه نیست {
 .تناقض ندارد

 این سوال غلط می باشد

 می توان نشان داد که این زبان لم تزریق ندارد ولی زبانھای دیگری وجود دارند که منظم نیستند ولی لم تزریق دارند

 

 , S=xyz: داريم) طول تزريق( Pبا فرض عدد :  نشان می دھیم که لم تزریق ندارد لم تزريق را مورد بررسی قرار میدھیم:حل
|S<|=P 
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S = ap!.b.ap!+p 

= <y = ak    ,١>k>p 
     xyyiz = ap+k .b.ap+مل تزریق دارد                  ١ 

 i = ٠      xz = ap-k.b.ap+١ 

 k>p i = p! / k<١,  S = ap+ik.b.b.ap!+p  |= <y = ak: داريم

 عضو زبان نیست این تناقض است 

 .زريق ندارد پس نامنظم استاين زبان لم ت

 ٣٨-١حل تمرین
می باشد که ھر رشته ای در زبان که دارای طول حداقل  Pلم تزریق بیان می کند که ھر زبان منظم دارای یک طول تزریق : تمرین

p  اگر . باشد قابل تزریق استp  طول تزریق برای زبانA  باشد آنگاه ھرp<' =p  یق حداقل طول تزر. نیز یک طول تزریق است
 ٢باشد طول تزریق حداقل برابر  ٠١=A*بطور مثال اگر . باشد  Aکوچکترین عدد داده شده است که می تواند طول تزریق  Aبرای 

یا  ٢باطول  Aو دارای طول یک بوده ولی قابل تزریق نیست و ھر رشته در Aعضو  ٠=Sدلیل این مسئله این است که . می باشد
 .را تزریق کرد yبقیه رشته تقسیم کرده و  zو  ١=yو  ٠=xمی توان آن را به صورت بوده  ١بیشتر دارای نماد 

 .برای ھر کدام از زبان ھای زیر حداقل طول تزریق را به دست آورده و پاسخ خود را توجیه کنید

 ٠٠٠١) *الف 
 ٠*١) *ب 
 )٠١) *(پ 
 ٠١) ت 
 اپسیلون) ث 

 ٣٨-١مسئله :حل
ادامه رشته تقسیم کرد و  zو  ١=yو  ٠٠٠=xمی باشد علت آن به این صورت است که با فرض  ٤ حداقل طول تزریق برابر با) الف 

y  را تزریق کرد. 
را  yادامه رشته تقسیم کرد و  zو  ٠=yو  ٠=xمی باشد علت آن به این صورت است که با فرض  ٢حداقل طول تزریق برابر با )ب 

ادامه رشته تقسیم کرد و  zو  ١=yو  ٠=xرا تزریق کرد یا با فرض  yه تقسیم کرد و ادامه رشت zو  ٠=yو  ١=xتزریق کرد یا با فرض 
y  را تزریق کرد یا با فرضx=و  ١y=و  ١z  ادامه رشته تقسیم کرد وy  را تزریق کرد. 

ه رشته ادام zو  ٠١=yمساوی الندا و  xمی باشد علت آن به این صورت است که با فرض  ٢حداقل طول تزریق برابر با ) پ 
 .را تزریق کرد  yتقسیم کرد و 

می باشد علت آن به این صورت است که در صورت اینکه زبان از یک رشته ثابت تشکیل شده  ٢حداقل طول تزریق برابر با ) ت 
ن حداقل باشد حداقل طول تزریق برابر با طول ھمان رشته خواھد بود تا ھمان رشته را بتوان ایجاد کرد و در غیر اینصورت نمی توا

 .طول تزریقی را برای آن در نظر گرفت 
می باشد علت آن به این صورت است که در صورت اینکه زبان از یک رشته ثابت تشکیل شده  ١حداقل طول تزریق برابر با ) ث 

وان حداقل طول باشد حداقل طول تزریق برابر با طول ھمان رشته خواھد بود تا ھمان رشته را در برگیرد و در غیر اینصورت نمی ت
 .تزریقی را برای آن در نظر گرفت 

 

 ٣٩-١حل تمرین
می توان نشان داد . با دو حالت می باشد GNFAمعادل یک  GNFAبیان می کند که ھر  ١-٢٨ساختار بیان شده در قضیه : تمرین

حالت  Kبا  DFAه با یک وجود دارد ک Ak}٠,١{*زبان  K>١ثابت کنید که برای ھر . صادق نیست DFAکه این مساله در مورد 
 .حالت وجود ندارد K-١تشخیص داده شده ولی امکان تشخیص آن با 
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که شامل کلمات دارای طول  ١−Lk = {a^i  |i < =k{: در نظر گرفته که در نتیجه داریم} a{برای نمونه، سیگما را برابر : حل
در حالی که اگر ) K<i<=٠ھا ھستند به ازای a^iکه ھمان (دکلمه غیر برابر وجود دار kدر اینجا . می باشد ١-kبزرگتر یا مساوی 

i!=j  ،باشد)a^ia^(k−١−i  عضوL  می باشد در حالی که)a^ja^(k−١−i  عضوL در نتیجه ھیچ . نیستDFA ای باk-حالت یا  ١
 .را ندارد LKکمتر از آن قابلیت تشخیص 

 

 ٤٠-١حل تمرین
 let Bk(A) = {w\ w is the ,١ If A is a set of natural numbers and k is a natural number greater than ١.٤٠:*تمرین

representation in base k of some number in A}. Here, we do not allow leading ٠s in the representation of a number. 
For example, B٢({٣,۵}) = {١١,١٠١}andB٣({٣,۵}) = {١٠,١٢}. Give an example of a set A for which B٢(A) is regular 

but B٣(A) is not regular. Prove that your example works. 

 
را به صورت زیر د رنظر  Bk(A(یک عدد طبیعی بزرگتر از یک باشد، مجموعه  Kمچموعه اعداد طبیعی بوده وAاگر : سوال ستاره دار

 Bk(A)={w|. شدمیبا Kدر پایه Aنمایش یک عدد از مجموعهWبگیرید 

 ١١,١٠١ = ({۵,٣})B٢و  ١٠,١٢ = ({۵,٣})B٣بطورمثال . در نمایش اعداد اجازه نداریم که در سمت چپ اعداد صفر داشته باشیم 
 .ثابت کنید که مثال بیان شده صحیح است. نامنظم باشد A)B٣(منظم و  A)B٢(مثال بزنید که برای آن مجموعه Aیک مجموعه 

 
که اگر .. و٦٣و٣١و١٥و٧و٣و١:  را مثال میزنیم A)B٢(مجموعه  n^٢ }=A-١{:صورت روبه رو تعریف می کنیمرا به  Aمچموعه : حل

 A)B٢(نوشت پس مثال بیان شده برای  ١١*برده شوند ، چون میتوان برای آنھا یک عبارت منظم به فرم  ٢این اعداد به مبنای 
باید نشان دھیم نامنظم .. و  ٢١٠٠و ١٠١١و  ١٢٠و  ٢١و  ١٠و  ١:  به صورت مقابل میشود A)B٣(مجموعه . منظم است

طول تزریق را به .داریم که عضو این زبان است  Sمنظم باشد ، طبق ویژگی لم تزریق رشته ای مانند  A)B٣(فرض میکنیم .است
طول تزریق باشند رامیتوان  طبق ویژگی لم تزریق تمام رشته ھای موجود در یک زبان ،اگردارای طول بزرگتر از.میگیریم  pطور مثال 
یعنی آن رشته شامل قسمتی است که آن قسمت از رشته را میتوان ھر تعداد بارتکرار کرد و رشته ھایی که تولید . تزریق کرد

بار تکرار کنیم دیگر رشته حاصل  kباشدو آنرا ا  yای وجود دارد که اگررشته وسط  kدر این مثال . میشوند عضو زبان خواھند بود
 .پس این مثال منظم نیست.و این زبان نیستعض

 

 ٤١-١حل تمرین
 .زير را در نظر بگیريد Dمجموعه : تمرین

}w  مي باشد ٠١و  ١٠شامل تعداد مساوي از زير رشته ھاي.|D = { w 

و عضو نیست چون داراي د ١٠١٠است ولي  ٠١و يك زيررشته  ١٠داراي يك زيررشته  ١٠١مي باشد چون  Dعضو  ١٠١بنابراين 
 .منظم است Dنشان دھید كه . مي باشد ٠١ولي داراي يك عدد  ١٠عدد 

 .رسم شده است Dزبان  DFAدر شكل زير . آن را رسم كنیم DFAبراي اثبات منظم بودن يك زبان كافي است كه : حل

 ٤٢-١حل تمرین
 .نیز منظم است A١/٢منظم باشد  Aثابت کنید که اگر :  تمرین
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 A١/٢دانلود صورت ریاضی 

 :منظم باشد این است Aمنظم است در صورتیکه  A١/٢ایده اثبات برای اینکه :حل

را به صورت موازی شبیه سازی می کنیم  x| = |y| - M|به صورتی است که  yاست و  Fعضوی از  qفرض کنید حالت پایانی  -
 .اگر ھر دو شبیه سازی به یک حالت ختم شدند می پذیریم -به سمت عقب، و  qاز  yبه سمت جلو و روی  sاز  xروی 

به  'F; ٠'M' ) =Q';� ;�' ;q(را به صورت  'Mسپس . L(M) = Aباشد، به طوریکه  DFAیک  F; Q ; ; ;q٠) = M(در نظر بگیرید 
 :، که در آن١/٢- L(M'(  =Aطوریکه 

می توانید پس از مطالعه از لینک زیر حل آن را به صورت فارسی . ح داده شده است این مسئله در کالس توضی(  ۴٣-١حل تمرین
. که معلوم کند حل را به طور کامل متوجه شده اید در این سایت بنوسیسد ) و دلیل ارتباط آنھا  jو  iیعنی ( و با توضیحات اضافه تر

 hw۴.pdf/http://www.cs.rice.edu/~nakhleh/COMP۴٨١. متشکرم 

http://www.cs.rice.edu/~nakhleh/COMP۴٨١/sol۴.pdf 

v اگر :تمرینA  ،یک زبان باشدAمجموعه رشته ھایی از  ٣/  ١−  ٣/  ١A میانی آنھا حذف شده باشد و به  می باشد که یک سوم
 :صورت زیر تعریف می شود

A٣ / ١ − ٣ / ١={xz|xyz Є A , |x|=|y|=|z| موجود باشد بطوریکه yرشته} 

 
 .الزاما منظم نیست٣/  ١−  ٣/  A١منظم باشد،  Aنشان دھید که اگر 

 
 جواب زیر می رسید با جستجو در اینترنت به. این سوال ستاره دار بوده و حل آن دشوار می باشد:حل

 ۴۴-١حل تمرین

به یک  DFAتوسط  Enحالت تشخیص داد ولی برای تشخیص  nبا  NFAرا بتوان با یک  Enرا پیدا کنید که  Enھای  ای از زبان خانواده
DFA  با حداقلC  به توانn  حالت نیاز باشد کهC ثابت کنید که زبان ارائه شده این خاصیت را . یک عدد ثابت و بزرگتر از یک باشد
 .دارد

 

http://www.cs.rice.edu/~nakhleh/COMP
http://www.cs.rice.edu/~nakhleh/COMP
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 : حل در آدرس زیر است:) حل

http://www.math.ubc.ca/~jf/courses/CS۴٢١/hw٣sol.pdf ) 

 2 حل تمرینات فصل
 ٢ - ١حل تمرین 

 .را بنويسید ١-١تمرین مربوط به  M٢و  M١ي ھا توصیف رسمي ماشین

 :حل

 : داریم M١برای ماشین 

M١ = (Q١,∑,δ١, q٠ , F) 
Q١={q١,q٢,q٣} 

∑ ={a,b} 
q٠ ={q١} 

http://www.math.ubc.ca/~jf/courses/CS
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F = {q٢} 
δ(q١,a)=q٢ 
δ(q١,b)=q١ 
δ(q٢,a)=q٣ 
δ(q٢,b)=q٣ 
δ(q٣,a)=q٢ 
δ(q٣,b)=q١ 

 .ختم می شوند را می پذیرد aاین زبان رشته ھایی که به 

 : داریم M٢شین برای ما

M١ = (Q٢,∑,δ٢, q٠ , F٢) 
Q١={q١,q٢,q٣,q۴} 

∑ ={a,b} 
q٠ ={q١} 

F = {q١,q۴} 
δ(q١,a)=q١ 
δ(q١,b)=q٢ 
δ(q٢,a)=q٣ 
δ(q٢,b)=q۴ 
δ(q٣,a)=q٢ 
δ(q٣,b)=q١ 
δ(q۴,a)=q٣ 
δ(q۴,b)=q۴ 

 

 

 

 

 3 حل تمرینات فصل
 

 ٣-٣حل تمرین

We prove both directions of the "iff." First, if a language L is decidable ,it can be decided by a deterministic Turing 
machine, and that is automatically a nondeterministic Turing machine. Second, if a language L is decided by a 

nondeterministic TM N, we construct a deterministic TM D٢ that decides L .Machine D٢ runs the same algorithm that 
appears in the TM D described in the proof of Theorem ٣.١٠, with an additional Stage ٣.۵: Reject if all branches of 

the non determinism of N are exhausted. We argue that D٢ is a decider for L. If N accepts its input, D٢ will 
eventually find an accepting branch and accept ,too. If N rejects its input, all of its branches halt and reject because 

it is a decider. Hence each of the branches has finitely many nodes, where each node represents one step of N's 
computation along that branch. Therefore N's entire computation tree on this input is finite, by virtue of the theorem 
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about trees given in the statement of the exercise. Consequently D٢ will halt and reject when this entire tree has 
been explored. 

 

 ١١-٣حل تمرین 

به منظور نشان دادن . را یک ماشین تورینگ با نوار از دو طرف نامحدود بگیریم Dرا معادل ماشین تورینگ عادی بگیریم و  Mاگر 
 Dتشخیص داده شود ھمانطور که به وسیله  Mتواند به وسیله  می Lابتدا باید نشان دھیم که ھر زبان  Mو  Dمعادل بودن 

 .دھیم کند و برعکس انجام می رفتار می Mمانند  Dی اینکه که این کار با شبیه ساز. تشخیص داده شود
زنیم و از حرکت  عالمت می Dطرف چپ نوار را به عنوان انتھای ورودی . است ساده Dبه وسیله  Mدر قسمت اول شبیه سازی 

توانیم به دو  یز میشبیه سازی کنیم ن Mرا با  Dتوانیم  برای نمایش مورد دیگر، که می. کنیم ھد آن به سمت چپ جلوگیری می
 :روش عمل کنیم

a ( انتھای ورودیM کنیم، و با نوار سمت راست این عالمت مانند نوار سمت چپ  را با یک عالمت مخصوص عالمتگذاری می
در سمت  Dوقتی . کند به سمت راست عالمت حرکت می Mرود،  به سمت چپ ورودی می Dوقتی . شود رفتار می Dورودی 

 .دھیم را یک خانه به سمت راست شیفت می Mسد، محتویات نوار نوی راست ورودی می
b ( ماشینM اولی ورودی و قسمتی از نوار . کند از دو نوار استفاده میD و نوار دوم . دھد در سمت راست ورودی را نمایش می

نویسد  ار دوم میروی نو Mنویسد،  روی سمت چپ ورودی می Dوقتی . دھد را که به سمت چپ است نمایش می Dقسمتی از 
که در سمت چپ  Dقسمتی از . نویسد روی نوار اول می Mنویسد،  روی قسمت ورودی یا سمت راست ورودی می Dو وقتی 

در نتیجه ماشین تورینگ دو نواره معادل ماشین تورینگ یک . شود ورودی است به صورت برعکس روی نوار دوم ظاھر می
 .است نواره

 ١۶-٣حل تمرین 

ساخت به این  Eبه نام  Lمی توان یک شمارنده برای .تصمیم پذیر باشد Mتوسط ماشین تورینگ  Lفرض کنیم که :  ولاثبات طرف ا
را قبول کرد که  M  ،wاگر .را شبیه سازی کند) w ،M(wرا به ترتیب الفبا مرور کند و برای ھر wھای ممکن  شکل که ھمه رشته

توسط  Lفرض کنیم : اثبات طرف دوم. کند شود و ادامه پیدا می نده بررسی میدر ھر صورت رشته بعدی از برشمار.کند چاپ می
برای ورودی :شود ، تصمیم پذیر است با ماشین تورینگی که شرح داده می Lشمردنی باشد،حال  Mای به نام  تورینگ شمارنده

w برای ھر خروجی ،w ‘ ازE کنیم که آیا  چک میw=w ‘در غیر این صورت ، .شود شود و متوقف می ؟اگر برابر ھستند ، پذیرفته می
E ای برابر با  کند تا به رشته حرکت میw شود و متوقف شود و یا به  برسد که پذیرفته میw ‘‘ ای برسد که در الفبا بزرگتر ازw 

که درست  پذیرد باشد که الگوریتم آن را می wεLشود اگر  متوقف می Eآید و یا  و سپس توقف پیش می rejectباشد که حالت 
را تولید نخواھد  wھیچ وقت  Eشمرد و  را می wھای بزرگتر از  رشته Eکند چون  نباشد ، الگوریتم آن را رد می Lعضو  wاست و اگر 

 .کرد

 

 

 4حل تمرینات فصل 
 ۵-۴حل تمرین

میسازیم یک  Dبانام یا بیشتر  Kباپذیرش تمام جمالت با طول  DFAقرار می دھیم یک  DFAرامعادل تعداد موقعیت ھای  kعدد 
DFA  دیگر با نامM  با زبانی که برابر اشتراکDFA  اولیه وD  است را میسازیم اگرEDFA  برایM  به حالت پذیرش رفت پسDFA 

 اولیه نامتناھی نیست وگرنه ھست

 ۶-۴حل تمرین 
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ا ھیچ عضوی از برد با بیش از یک عضو از دامنه زیر -بله . اند  زیرا اعضایی از برد با بیش از یک عضو از دامنه نظیر شده -خیر ) الف 
 .است  نظیر نشده

 .برابر است  Yبا  gزیرا برد  -بله . برابر نیست  Yبا  fزیرا برد  -خیر ) ب 

پوشا است زیرا ھم یک به یک و  -یک به یک  g. یک به یک نیست و البته پوشا ھم نیست  fپوشا نیست زیرا  -یک به یک  f) پ 
 . ھم پوشا است

 

از برھان خلف . و رشته مورد نظر وجود ندارد Nدھیم که تناظری بین  برای نشان دادن ناشمارا بودن رشته مورد نظر نشان می
ای fدھیم اینچنین  نشان می.متناظر کند Nای وجود داشته باشد که ھر عضو رشته را به ھر عضو fفرض یکنیم .کنیم استفاده می
از روش قطری .(سازیم را می Xبرای این کارعدد .متناظر نشود Nیابیم که با ھیچ عددی در  میرا  Xعددی مانند .وجود ندارد 

 )کنیم استفاده می

 ٧-۴حل تمرین 

از برھان خلف . و رشته مورد نظر وجود ندارد Nدھیم که تناظری بین  برای نشان دادن ناشمارا بودن رشته مورد نظر نشان می
ای fدھیم اینچنین  نشان می.متناظر کند Nوجود داشته باشد که ھر عضو رشته را به ھر عضو ای fفرض یکنیم .کنیم استفاده می
از روش قطری .(سازیم را می Xبرای این کارعدد .متناظر نشود Nیابیم که با ھیچ عددی در  را می Xعددی مانند .وجود ندارد 

 )کنیم استفاده می

f(n) n ١٠٠١١١١١١١ ... ٣ ١١٠٠٠١١١٠١ ... ٢ ١٠٠٠١٠٠٠١٠ ... ١ ۴  ...١٠٠٠١٠٠١١١ 

کنیم و به ھمین  می NOTرشته دوم را  ٢کنیم و عنصر شماره  می NOTعنصر شماره یک رشته شماره یک را  Xبرای داشتن این
ای را بدست آوردیم که با  Xو چون . باشد  متفاوت می Nھای متناظر با  دھیم رشته بدست آمده با تمامی رشته ترتیب ادامه می

 .دھد رسیم و این ناشمارا بودن رشته را نشان می در تناظر نیست پس به تناقض می Nکدام از عناصر ھیچ 

 ٨-۴حل تمرین 

برای نشان دادن ھم اندازه بودن فقط باید یک تابع یک به یک پوشا بدست . باشد ھم ارز می Nبا مجموعه ی  Tباید نشان دھیم 
 :شرایط زیر را در نظر بگیرید. میباشند Nم ارز با به تنھایی ھ Tھای  ھر کدام از مولفه. آورد

F(n) = n 
- i= P(i)=F(n) 

- j= G(j)=F(j)+١ 
- k= R(k)=F(k)+٢ 

- T(i, j, k) = T(P(i), G(j), R(k)) 

 .شمارا است Tپس . باشد می Tبه  Nتابع روبه رو یک تابع یک به یک پوشا از 

 ٩-۴حل تمرین 

ثابت . موجود است Aبه  Aیعنی یک تابع یک به یک و پوشا از . است  ا خودش ھم اندازهب Aباید ثابت کنیم ھر مجموعه ی -١
 .یک به یک و پوشاستf(x)=xکنیم تابع  می

f(a)=a 

f(b)=b 
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f(a)=f(b درنتیجهa=b  پسfدانیم به ازای ھر  یک به یک است و ھمچنین میb عضوa,A وجود دارد کهf(a)=b. کافیستa=b در نظر
 .شا است پوfپس . بگیریم 

کنیم  است ثابت می ھم اندازه Bبا  Aکند  تابعی باشد که ثابت میfاگر. است  ھم اندازهAھم باBھم اندازه باشد آنگاه BباAاگر -٢
یک به یک است پس یک به یک  fاست و fمعکوس gچون .است Aبه Bاست تابعی یک به یک و پوشا از  fکه معکوس تابع gتابع 

 .پوشاست gپس . است Bعضو f(a(وg(f(a))=aوجود دارد که f(a),Aعضو aازای  برای پوشا بودن به. است 

ھم اندازه Cرابا BوBراباAبه ترتیب دوتابعی باشند که gوfاگر . است  ھم ھم اندازه Cبا Aھم اندازه باشد آنگاهَ  Cبا Bو  Bبا  Aاگر-٣
 .است  ھم اندازه Cبا Aکند  تابعی است که ثابت می)h(x)=fog(xکنند تابع می

h(a)=f(g(a(( 

h(b)=f(g(b(( 

h(a)=h(bپسf(g(a))=f(g(b وچونfوg ھردو یک به یک ھستند پسa=b  پسh برای پیداکردن عضو برای اثبات . یک به یک است
 .ھستند gوfبه ترتیب معکوس توابعGوFکه  h(G(F(a)))=aوجود دارد که G(F(aعضوCعضو  aبه ازای :پوشایی

 
 .ن یک رابطه ی ھم ارزی است پس رابطه ی ھم اندازه بود

 ١٠-۴حل تمرین 

نشان دھید } .پذیرد ای را که تعداد فرد یک را داشته باشد نمی بوده و ھیچ رشته DFAیک  A=>}M| <M: زبان زیر را در نظر بگیرید
را > M<در ورودی  = " M: بسازیم Aرا برای  Mنیاز داریم تا یک تصمیم گیرنده ی : راه حل اول: اثبات. تصمیم پذیر است Aکه 

) ٢. است بپذیرد ١ھایی را که شامل تعداد فردی  سازیم که تمامی رشته را چنان می Oِی  DFA) ١: است DFAیک  Mداریم که 
DFA  ِیB سازیم که  را چنان میL(B) = L(M ) اشتراکL(٠). ماشین تورینگ ) ٣MEDFA  را با ورودیB اگر ) ٤. کنیم اجرا می

MEDFA ش قرار گیرد، در حالت پذیرA پذیریم، و اال  را میA کنیم را رد می" . 

 ١۴-۴حل تمرین 

برای آن  PDAیا  NFAتصمیم پذیر است کافی است یک گرامر منظم برای آن ارایه دھیم و یا یک ماشین  Aبرای اینکه نشان دھیم 
 .ارایه دھیم

Regular Grammer : 
S -> x١١١x 

x -> ٠x | ١x | λ 

 ١۵-۴حل تمرین 

 نامیم می L١و زبان آن را  G١یک گرامر مستقل از متن وجود دارد، این گرامر را  WWRی برا

 باشد می L٢با زبان منظم این سوال یک زبان مستقل از متن  L١اشتراک 

 شود که این مساله تصمیم پذیر است اثبات می Ecfgبا استفاده از تصمیم پذیر بودن 

 ١٩-۴حل تمرین 

وجود دارد و  L(M)Rبرای تشخیص  M١مثل  DFAیک  ١.٢٤دھد پس طبق مسئله  را تشخیص می) L(Mاست که  DFAیک  Mچون 
 M١و Mزیرا برابر بودن  MЄSشود که  نتیجه می Є EQDFA>M,M١<باشند یعنی داشته باشیم EQDFAعضو  DFAحال اگر این دو 

ھم معکوس  Mبرابرند پس  M١و Mد و چون دھ تشخیص می M١باشد معکوس آن را ) L(Mای در  به این معنی است که ھر رشته
 .دھد آن را تشخیص می
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 ٢١-۴حل تمرین 

 ھای تورینگ یک زبان تشخیص پذیر تورینگ شامل توصیف زبان Aفرض کنید  ٤-٢١

L = { <M١>, <M٢>, ... } 

ھای  چ کدام از تصمیم گیرندهوجود دارند که با ھی Dھای تصمیم پذیر در  ثابت کنید که بعضی زبان. تصمیم پذیر باشد Miبوده که ھر 
Mi ھا در  که توصیف آنA است قابل تصمیم گیری نیستند ظاھر شده. 

 :پاسخ

در نظر  Aرا خروجی یک شمارنده برای > M٢>, <M١,<. ... کنیم استفاده می Dاز روش قطری سازی برای مشخص کردن 

 .مانند زیر است Dالگوریتم . ھای روی الفبا باشد لیستی ار تمام رشته}  s٢, s١, ...{اگر . گیریم می

١ - i  اندیسw ھا است در نتیجه روی لیست تمام رشتهsi  =w. 

٢ - >Mi < را روی ورودیw کنیم اجرا می. 

 .یا رد کرد ورودی قبول استاگر قبول  - ٣

D است به این دلیل که   تصمیم گیرنده>Mi <ولی . است  تصمیم گیرندهD  در شمارشA  وجود ندارد زیرا که با تمامMi  ھا روی
 .تفاوت دارد Siورودی 

 ٢٢-۴حل تمرین

B شمارا ھستند  مجموعه ای از زبان ھای تشخیص پذیر تورینگ است و می دانیم زبان ھای تشخیص پذیر تورینگ .C  نیز
مجموعه ای از زبان ھای تصمیم پذیر است و می دانیم که مجموعه ی زبان ھای تصمیم پذیر ھم شمارا ھستند پس می توان ھر 

وجود Cمعادلی در  Bمعادل کرد پس ھر دو مجموعه را می توان با ھم معادل کرد پس برای ھر ماشین در  Nکدام را با مجموعه ی 
 دارد

 
 Bرا مي پذيردو  xيك ماشین تورينگ باشد كه رشته ي ورودي  yفرض كنید  B={x|there is a y such that>x,y<eC}if: طرف اول

بنابراين براي ھر رشته ي .پذيرفته میشود a>...,M٢,M=>M١باشد كه توسط ماشین Mيك زبان نیمه تصمیم گرفته شده توسط 
يك  yمي توان نتیجه گرفت كه  x,yبا داشتن .موجود باشد xروي  Mاز  yاسباتي باشد بايد يك ماشین تورينگ مح xeBاگر  xورودي 

 .تصمیم پذير است} C=>}x,y|<y is an accepting computation of M on xپس .است xروي  Mماشین محاسباتي از 

 
بررسي مي كنیم  yازاي ھر  به,yبا محسوب كردن تمام رشته ھا از  xروي ورودي ,يك زبان تشخیص پذير باشد Bاگر : طرف دوم

ي پیدا yاگر .ساخت Cھست يا خیر؟ كه براي اين كار به سادگي مي توان يك ماشین تصمیم پذير براي  Cعضو > x,y<كه آيا
از طرفي مي دانیم كه ھر ماشین تصمیم پذير يك .مي شود Haltباشد آن را مي پذيرد و  Cعضو > x,y<كرديم به طوري كه 

 .پس قسمت دوم به سادگي اثبات مي شود.ورينگ ھم ھستماشین تشخیص پذير ت

 

C is a Turing-recognizable language D is a decidable language The idea is to view y as(the encoding of)an accepting 
computation og a turing machine on input x. let C be semi-decided by a turing machine M.Then, for every string x,we 
have xeC iff there exist an accepting computation y of M on x.Given x,y it is easy to decide if y is indeed an accepting 
computation of M on x.so D =>} x,y|<y is an accepting computation of M on x} is decidable. 

For converse we can semi-decide C as follow:on input x,enumerate all strings y ,checking for each y if  > x,y <e D 
(using the decider for D)if find a y such that  > x,y <in D the accept and halt. 


