
NR1

1. ER pt. cuvintele din (a U b)* care nu contin “aa” si nici “bb”.
2. AFD / AFN pentru cuvintele din (a U b)* cu (3k + 1) b-uri.
3. GIC pt. expresiile regulate cu simbolurile 0, 1 si 2.
4. MT care primeste input-ul sub forma:
_a1 a2 … an # b1 b2 .. bm_ (_ = spatiu, se garanteaza ca in literele cuvintelor nu apare #)
MT da raspunsul Y / N pe banda, dupa cum a1 a2 .. an se termina cu b1 b2 .. bm sau nu. Exemple:

_anarhic#hic_  =>  _Y_
_abecedar#dacia_ => _N_

Obs: nu neaparat m <= n (se poate intampla ca al doilea cuvant sa fie mai lung decat primul)

NR2

1. ER pentru cuvintele din (a U b)* care incep cu un numar impar de a sau se termina cu un numar par 
de b.
2. AFD / AFN pentru cuvintele din (0 U 1)* care au lungime cel putin 4, si care au cel putin doi de 1 in 
ultimele 4 simboluri.
3. APD pentru limbajul palindroamelor.
4. MT denumita “Del2”, care face urmatorul lucru:

– primeste input-ul sub forma _a1 a2 … an _ (_ = spatiu, se garanteaza ca intre a_k nu sunt 
spatii), cu capul de citire/scriere intr-o pozitie oarecare a_i

– sterge caracterul curent, si urmatorul, si deplaseaza la dreapta restul caracterelor
– lasa capul de citire / scriere in pozitia in care a fost primit

Exemple: subliniat si ingrosat este caracterul peste care e capul de citire-scriere
_abcde_ => _abe_
_abcd_ => _cd_
_abcde_ => _abc_ (in acest ultim exemplu, capul este lasat pe spatiul de dupa)

Se garanteaza ca Del2 nu va fi apelat de pe ultimul simbol al cuvantului. 



NR3

1. ER pentru cuvintele din (a U b)* cu cel putin 4 simboluri, care se termina si incep cu aceleasi 2 
caractere. Exemple:
aababbbbbaa (se termina si incepe cu aa)
baaaaaaaababa (se termina si incepe cu ba)
2. AFN care accepta acelasi limbaj cu expresia regulata (ab U aaba)*.
3. APD pentru L = {a^m b^n c^p | m <= p sau m + n <= p}
4. MT care primeste ca input un numar in baza 0 scris doar cu cifrele 0,1,2,3 si lasa pe banda Y / N, 
dupa cum numarul este sau nu divizibil cu 3. Exemple:

_123_ => _Y_
_95_ => _N_
_1111_ => _N_

NR4

1. ER pentru limbajul L = {a^n b^n | 0 <= n <= 10}.
2. Date fiind un limbaj L = L(M),  (M – AFD), construiti un AFD M' a.i. L(M') = (L(M)) conjugat. 
(limbajul lui M, totul conjugat). Specificati noul AFD prin cele 5 elemente ale sale: K, sigma, delta, s, 
F.
3. GIC pt. L = {w1 w1^R w2 w2^R | w1, w2 din (a U b)*}
4. MT RoR (Rotate Right), care “roteste” la dreapta un sir astfel:
_abcd_ => _dabc_
_a_ => _a_
_abcde_ => _eabcd_



NR5

1. ER pentru expresiile aritmetice cu operanzi in baza 16 (0-9, a-f) cu maxim 2 cifre, dar fara 
paranteze.
2. AFD (nu AFN) pentru numerele in baza 10 de forma 3k + 2.
3. Dati exemplu de doua gramatici G1 si G2 astfel incat L(G1) n L(G2) (intersectie) nu este 
independent de context.
4. MT care verifica daca cuvantul de pe banda de intrare are numar divizibil cu 3 de simboluri. 
Exemple:
_abcd_ => _N_
_abc_ => _Y_

NR6

1. ER pentru limbajul cuvintelor din (a U b)* care nu contin “aa” sau nu contin “a”.
2. AFD pentru L = { w | w din (a U b)*, #a(w) %3 == 2 si #b(w) % 5 == 3}.
3. APD pentru {a^m b^n c^p d^q | q >= m + 2}
4. MT care copiaza cuvantul primit pe banda, dublandu-l. 
_abc_ => _abcabc_
_xyzy_ => _xyztxyzt_


