
TKT20005 Laskennan mallit (syksy 2022) 
1. vfilikoe {3.10.) 

Tarkastamisen nopeuttamiseksi vaataa kuhunkin kysymyksista I, 2, 3 ja 4 omalle konseptiarkilleen. 

Kirjoita oma nimesi ja opiskelijanumerosi selviisti kunkin konseptiarkin ylareunaan. 

Palauta vain vastauspaperit. Muistiinpanolappua ja suttupapereita ei tarvitse palauttaa. Vastauspa

pereita palauttaessa ei tarvitse nayttaa opiskelijkorttia. 

Vastaa kaikkien tehtavien kaikkiin kohtiin. Kokeen maksimipistemaara on 24 pistetta. 

Valikokeessa saa olla mukana A4-kokoinen molemmille puolille kasin kirjoitettu muistiinpanolappu; ei 
laskimia tai muuta lisamateriaalia. 

1. ( 4 + 4 pistetta} Aakkoston { a, b, c } kieli A koostuu niista merkkijonoista, joissa jokaista a

merkkia seuraa b-merkki. Muuten b-merkkeja ja c-merkkeja voi olla merkkijonossa mielivaltai

sesti. Siis esimerkiksi merkkijonot abb ja babcab kuuluvat kieleen A. 

(a) Esita (tilakaaviona) deterministinen aarellinen automaatti, joka tunnistaa kielen A. 

{b} Esita kielelle A saannollinen lauseke. 

2. {6 pistetta) Muunna saannollinen lauseke (a• Ucb)• epadeterministiseksi aarelliseksi automaatik

si soveltaen tasmallisesti kurssilla {luennolla tai kurssikirjassa) esitettya menetelmaa. Vastauk

seksi riittaa kuva tuloksena syntyvasta automaatista. Valivaiheita ei tarvitse esittaa, kunhan 

lopputuloksesta nakee selvasti, etta se on muodostettu tarkalleen annetulla menetelmalla. 

3. {3 + 3 pistetta} 

{a} Kielista Aja B tiedetaan vain, etta A ei ole saannollinen ja Bon saannollinen. Voidaanko 
tasta paatella, etta An B ei ole saannollinen? Perustele vastauksesi tasmallisesti antamalla 

todistus tai vastaesimerkki. 

{b} Kielista Aja B tiedetaan vain, etta A on saannollinen ja AoB ei ole saannollinen. Voidaanko 

tasta paatella, etta B ei ole saannollinen? Perustele vastauksesi tasmallisesti antamalla 

todistus tai vastaesimerkki. 

Voit kayttaa hyvaksi kaikkia kurssilla todistettuja saannollisten kielten yleisia ominaisuuksia, 

kuten sulkeumaominaisuuksia, ja tietoa, etta esim. kieli { on1n In EN } ei ole saannollinen. 

4. ( 4 pistetta} 
Todista, etta aakkoston {a,b, c} kieli C={ambn~lm = n tai n = k} ei ole saannollinen. 

Voit kayttaa hyvaksi pumppauslemmaa ja muita kurssilla todistettuja saannollisten kielten ylei

sia ominaisuuksia mutta et tuloksia, jotka sanovat suoraan, etta jokin tietty kieli ei ole saannol-

linen. 


