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1.-2. A véges determinisztikus automata fogalma, szómonoid. Egy véges determinisztikus automata
által elfogadott nyelv. Véges nondeterminisztikus automaták. Egy véges nondeterminisztikus
automatával ekvivalens véges determinisztikus automata.
3.-4. Kimenettel rendelkező véges automaták. Moore automaták. Nyelvek, nyelvosztályok. Reguláris
nyelvek és reguláris kifejezések. Reguláris nyelvek és véges automaták kapcsolata,, Kleene tétele.
Reguláris nyelvek zártsági tulajdonságai.
5.-6. Véges determinisztikus automaták minimalizálása, Myhill – Nerode tétele. Véges automaták
mint felismerők. Döntési algoritmusok véges automaták esetén. Alkalmazások. Környezetfüggetlen
nyelvtanok és nyelvek. Bal és jobboldali derivációk, derivációs fák.
7.-8. Veremautomaták, nondeterminisztikus és determinisztikus veremautomaták. Veremautomaták és
környezetfüggetlen nyelvtanok ekvivalenciája. Környezetfüggetlen nyelvtanok ekvivalens átalakításai.
Bar-Hillel lemma. A környezetfüggetlen nyelvek zártsági tulajdonságai. A programozási nyelvek
szintaktikája.
9.-10. Turing gépek mint felismerők és átalakítók- Rekurzíven felsorolható és rekurzív halmazok.
Parciálisan rekurzív függvények. Eldönthetőség és kiszámíthatóság. Turing eredménye.
11. –12. Generatív nyelvtanok, nyelvtanok és nyelvek kapcsolata, környezetfüggő nyelvek. Chomsky
hierarchia tétele. Szintaktikai elemzés és szintaktikus elemzők.
13.-14. LR(k) nyelvtanok fogalma. Tár és idő: a bonyolultságelmélet elemei. Polinomiális idejű
algoritmusok. Alkalmazások.

Tantárgyi követelmények
A tárgy lezárásának a módja: aláírás + vizsga.
A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltételei: 2 félévközi zárthelyi dolgozat legalább
elégséges szinten való teljesítése (külön-külön). Amennyiben a hallgató mind a zárthelyikről, mind
azok pótlásáról igazolatlanul hiányzik, az aláírás végleges megtagadását javaslom.
A zárthelyik időtartama 45 perc, időpontja a 7. és 12. hétre tervezett – a tanulókör kérésére 1 héttel
eltolható. Az értékelés módja: az elégséges osztályzat eléréséhez legalább az összpontszám 50%-a
szükséges. A sikertelen vagy meg nem írt zárthelyik pótlása a 13. héten vagy az összes érintett
hallgató által kért héten történik, egyéb feltétele a pótlásnak nincs.
A vizsgák mind gyakorlati mind elméleti részt tartalmaznak. Az elégséges osztályzat megszerzéséhez
az összpontszám legalább 45-ának az elérése szükséges.
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Automaták és Formális nyelvek,
I. Zárthelyi dolgozat
Név:.......................................................

Kód:..........................................

1. (a) Szerkesszen egy, az L = (0 + 1) 00(0 + 1) nyelvet akceptáló NFA-t és
DFA-t (2p+3p).
(b) Minimalizálja az (a) pontban kapott DFA-t. (2p)
(c) Milyen véges automatát nevezünk Moore automatának? Adja meg a
fogalmat matematikai formában. (2p)
2. Adottak az
L1 = fw 2 (0 + 1) j w legalább két egymás melletti 1-est tartalmazg,
L2 = fw 2 (0 + 1) j w páratlan hosszúságúg és az
L3 = f0n 12n 1 j n 1g nyelvek.
(a) Igazolja, hogy L1 és L2 reguláris nyelv, L3 pedig nem az. (1p+2p+2p)
(b) Igazolja, hogy L1 L2 és L2 n L3 reguláris nyelv. (1p+1p)
3. (a) Melyek a reguláris nyelvek zártsági tulajdonságai? (2p)
(b) Igazolja, hogy ha L véges szó kivételével minden bináris szót tartalmaz,
akkor reguláris nyelv. (2p)
4. Adott az s : (0 + 1) ! reg(a + b), s(0) = a , s(1) = b behelyettesítés.
(a) Számítsa ki az L = 11(0 + 1) nyelv s-re vonatkozó képét. (2p)
(b) Milyen nyelvet kapunk és miért ? (1p)

1

Automaták és Formális nyelvek,
II. Zárthelyi dolgozat
Név:.......................................................

Kód:..........................................

1. Adottak az
L1 = fw 2 (0 + 1) j w páros számú 0-t és 1-est tartalmazg,
L2 = f0n 1n j n 1g [ f00g,
L3 = fwwR j w 2 (0 + 1) g nyelvek.
(a) Igazolja, hogy L1 , L2 és L3 környezetfüggetlen nyelvek. (2p+2p+2p)
(b) Igazolja, hogy L1 [ L2 és L3 L1 környezetfüggetlen. (1p+2p)
2. Adott az alábbi környezetfüggetlen nyelvtan:
S ! bA j aB j SC j DE
A ! bAA j aS j a j AC j AE
B ! aBB j bS j G j bC j b
C ! aC, G ! b, D ! bb, F ! cb
(a) Küszöböljük ki a nyelvtanból a felesleges szimbolúmokat és a láncszabályokat (2p)
(b) Az így egyszer½usített nyelvtan segítségével állítsuk el½o a w = babaab szót,
majd adjuk meg az el½oállítás derivációs fáját.(2p+2p)
(c) Milyen alakban kaptuk meg az (a) pontban egyszer½usített nyelvtant? (1p)
Írjuk fel ezt az egyszer½usített nyelvtant Chomsky-féle normálalakban. (2p)
3. Adott a következ½o veremautomata:
M = (fq0 ; q1; q2 g; f0; 1g; fB; Rg; ; q0; R; ?), ahol
(q0 ; 0; R) = (q0 ; 1; R) = (q1 ; 1; R) = (q1 ; BR),
(q0 ; 0; B) = (q2 ; 0; B) = (q2 ; 1; B) = (q2 ; "),
(q1 ; 0; B) = (q1 ; 1; B) = f(q1; BB); (q2 ; ")g,
(q1 ; "; R) = (q2 ; "; R) = (q2 ; ").
(a) Determinisztikus-e M? (Állítását indokolja.) (1p)
(b) Akceptálja-e a w = 1001 szót? - a tranziciós fa felvázolásával adjon
folyamatos leírást. (3p)
4. (a) Találjon olyan zártsági tulajdonságot (tulajdonságokat) amely reguláris nyelvekre teljesül de környezetfüggetlen nyelvekre általában nem. (1p)
(b) Milyen automatákkal származtathatók a programozási nyelvek? (1p)
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Automaták és Formális nyelvek,
Vizsgazárthelyi dolgozat (2019.)
Név:.......................................................

Kód:..........................................

1.(a) Szerkesszen egy, az L = (0 + 1)11(0 + 1) nyelvet akceptáló NFA -t és
DFA -t (2p+2p). (b) Minimalizálja az így kapott det. automatát. (2p)
2. Adottak az
L1 = fw 2 (0 + 1) j w legalább három egymás melletti 0-t tartalmazg,
L2 = fw 2 (0 + 1) j w páros számú 0-t és páros számú 1-est tartalmazg,
L3 = f1n 2n j n 1g nyelvek.
(a) Igazolja, hogy L1 és L2 reguláris nyelv, L3 pedig környezetfüggetlen.
(1p+2p+1p)
(b) Igazolja, hogy L1 n L2 reguláris és L3 L1 környezetfüggetlen nyelv.
(1p+2p)
3. Adott az alábbi környezetfüggetlen nyelvtan:
S ! bA j aB j SC j DF
A ! bAA j aS j a j AC
B ! aBB j bS j b
C ! Ca, E ! bb, F ! cb
(a) Küszöböljük ki a nyelvtanból a felesleges szimbólúmokat. (2p)
(b) Az így egyszer½usített nyelvtan segítségével állítsuk el½o a w = bbaaba szót,
majd adjuk meg az el½oállítás derivációs fáját. (3p+2p)
(c) Írjuk fel az egyszer½usített nyelvtant Chomsky-féle normálalakban. (2p)
4. Adott az M = (Q; f0; 1g; ; ; q0; B; F ), Turing gép, ahol Q = fq0 ; q1;
q2 ; q3 ; q4 g, = f0; 1; X; Y; Bg, F = fq4 g és az alábbi:
0
1
X
Y
B
(q1 ; X; R) (q0 ; Y; L)
(q3 ; Y; R)
(q1 ; 0; R) (q2 ; Y; L)
(q1 ; Y; R)
(q1 ; X; R)
(q0 ; X; R) (q2 ; Y; L)
(q3 ; Y; R) (q4 ; B; R)

q0
q1
q2
q3
q4
Akceptálja-e a M gép a w = 0011 szót? - Adjon folyamatos leírást. (4p)
5. (a) A korlátos Turing gép, valamint az általa elfogadott nyelvosztály
leírása. (3p)
(b) A reguláris nyelvek milyen zártsági tulajdonságait ismeri? (2p)
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