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Cap��tol 4 Aut�omats �nits

4.1 Introducci�o

Considerem el cl�assic problema de cercar una seq�u�encia de car�acters, que se sol

anomenar `patr�o', en un text. Es tracta que tenim un text t (que suposem

relativament llarg respecte del patr�o) escrit sobre un cert alfabet �, i un patr�o

p, que sol ser una paraula o un pre�x d'alguna paraula, i volem trobar si aquest

patr�o apareix en algun lloc del text. Un algorisme \ingenu", que es limita a cercar

funci�o cerca ( text: vector [1::n] de car�acters;

patr�o: vector [1::m] de car�acters;

n;m: naturals)

retorna (trobat: boole�a)

variables i; j: naturals fvars

trobat := fals;

i := 1;

mentre (i 6 n�m+1 ^ no trobat) fer

j := 1;

mentre (text [i+ j � 1] = patr�o [j] ^ j < m) fer

j := j + 1

fmentre;

trobat := (text [i+ j � 1] = patr�o [j]);

i := i+ 1

fmentre;

retorna trobat

�unci�o.

Fig. 4.1 Cerca d'un patr�o en un text
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la primera ocurr�encia del patr�o, �es el que apareix a la �gura 4.1. Es tracta de

situar-se en una posici�o del text i acarar un a un els s��mbols successius del patr�o

amb els corresponents del text a partir de la posici�o considerada, interrompent

l'acarament a la primera discrep�ancia i passant a la posici�o seg�uent del text. El

proc�es �nalitza aix�� que es troba la primera ocurr�encia del patr�o.

Una �ta superior del nombre de comparacions entre parells de s��mbols que

efectua aquest algorisme �es n(m + 1)=2, on n i m s�on les longituds de `text' i

`patr�o', respectivament. Hem quali�cat l'algorisme d'ingenu perqu�e no treu cap

partit de la informaci�o que va recollint a mesura que explora el text. Veurem com

pot millorar-se substancialment el temps de proc�es utilitzant un aut�omat �nit.

Per tal d'explicitar-ne un cas concret, suposem � = fa ; bg i p = abaa. La

�gura 4.2 mostra el graf d'un aut�omat �nit determinista de quatre estats que

accepta exactament els textos que contenen aquest patr�o. L'aut�omat engega en

l'estat q0 i va llegint el text t, d'esquerra a dreta, canviant d'estat segons li ho

indica el s��mbol que llegeix a cada instant. Si el text t cont�e el patr�o p com a

submot, l'aut�omat entra en l'estat q4, que ser�a anomenat estat d'acceptaci�o, just

quan acaba de llegir per primera vegada aquest submot.

b a a a,b
aa

bb

bq0 q1 q2 q3 q4

Fig. 4.2 Aut�omat �nit que accepta mots que contenen abaa

�Es f�acil demostrar que, qualsevol que sigui el patr�o p considerat, si fem m =

jpj, existeix un aut�omat �nit determinista de m + 1 estats que efectua el proc�es

de cerca. Aquest aut�omat executa exactament n passos per llegir un text de

longitud n. Aix�� doncs, la feina total de construir l'aut�omat a partir del patr�o i

processar a continuaci�o el text amb aquest aut�omat requereix �(m + n) passos,

mentre que l'algorisme ingenu en requeria �(m � n).

4.2 Aut�omats �nits deterministes

Un aut�omat �nit determinista (abreujadament un dfa, de l'angl�es deterministic

�nite automaton) �es una estructura de la forma

M = hQ;�; �; q0; F i
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els components de la qual es de�neixen a continuaci�o:

- Q �es un conjunt �nit no buit, els elements del qual s'anomenen estats.

- � �es un alfabet (anomenat d'entrada).

- � �es la funci�o de transici�o que de�nirem tot seguit.

- q0 2 Q s'anomena estat inicial.

- F � Q s'anomena conjunt d'estats acceptadors.

Quant a la funci�o de transici�o, �es una aplicaci�o de la forma

�:Q� �� �! Q;

que representarem amb notaci�o multiplicativa,

8q 2 Q 8w 2 �� �(q; w) = q � w

i que satisf�a els dos axiomes seg�uents:

8q 2 Q 8x; y 2 ��

�
(1) q � � = q

(2) q � (xy) = (q � x) � y:

A partir d'aquests axiomes �es immediat comprovar que qualsevol funci�o de tran-

sici�o queda completament de�nida especi�cant-ne simplement els valors sobre el

conjunt �nit Q� �. En efecte, si x = a1a2:::an, on tots els ai s�on s��mbols de �,

tenim per aplicaci�o reiterada de l'axioma 2

q � a1a2:::an = ((q � a1) � a2) � � � an;

�es a dir que el c�alcul de la transici�o d'un estat per un mot de longitud n es resol

amb n c�alculs elementals consecutius de la forma \un estat per un s��mbol". Es

pot especi�car la funci�o de transici�o del dfaM mitjan�cant una taula, anomenada

taula de transicions, que t�e com a entrades els estats de Q i els s��mbols de �.

Exemple 4.1 A la taula 4.1 s'especi�ca la taula de transicions d'un aut�omat

�nit de vuit estats fq0; q1; : : : q7g, que t�e q0 com a estat inicial, q2 com a �unic

estat acceptador i els s��mbols a i b com a alfabet d'entrada.

Taula 4.1 Taula de transicions d'un dfa

a b

q0 q1 q0

q1 q2 q3

y q2 q2 q2

q3 q4 q5

q4 q2 q6

q5 q1 q1

q6 q2 q7

q7 q4 q4
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Amb vista a facilitar la comparaci�o entre aut�omats, se sol adoptar el criteri

d'escriure l'estat inicial a la primera l��nia, i d'anar introduint els altres estats

a les l��nies successives a mesura que van apareixent referenciats a la mateixa

taula. Utilitzarem una creu (y) per assenyalar els estats acceptadors.

Una altra manera de descriure un aut�omat �nit, que en facilita molt la com-

prensi�o en el cas d'aut�omats petits, �es mitjan�cant el que s'anomena diagrama de

transicions de l'aut�omat. Es tracta d'un graf dirigit que t�e per v�ertexs els estats

de l'aut�omat. Per cada transici�o de la forma qi � a = qj hi ha un arc que va de qi
a qj i porta l'etiqueta a. Si hi ha m�es d'una transici�o entre dos estats qi i qj, per

exemple qi � a = qj i qi � b = qj, es dibuixa un �unic arc entre aquests dos estats,

l'etiqueta del qual inclou els s��mbols implicats separats per comes (a; b en aquest

exemple). L'estat inicial se sol identi�car amb una etxeta que hi incideix. Els

estats acceptadors se solen identi�car amb una creueta (o amb un doble cercle en

alguns textos).

Exemple 4.2 La �gura 4.3 il.lustra el diagrama de transicions de l'aut�omat

�nit especi�cat a la taula 4.1.

a a a

a a,b

a,b b b b

a,bb

a

b

Fig. 4.3 Diagrama de transicions de l'aut�omat de la taula 4.1

Interpretaci�o d'un DFA com un mecanisme

Si b�e �es imprescindible partir d'una descripci�o formal del concepte de dfa per tal

de poder establir-ne rigorosament les propietats, tamb�e �es necessari donar una

interpretaci�o del dfa que permeti la seva utilitzaci�o en inform�atica. Al capdavall,

�es d'aquest �us pr�actic que se n'ha derivat el concepte com a model abstracte de

c�alcul.

Nosaltres interpretarem els aut�omats com unes m�aquines del tipus dels ordi-

nadors, si b�e d'una senzillesa estructural extrema. En el cas dels dfas que ara ens

ocupa, aquestes m�aquines estan redu��des a una unitat de control i a un cap�cal que
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llegeix una cinta d'entrada. La unitat de control consta d'una mem�oria �nita. De

fet, interpretem cada estat de l'aut�omat com un contingut possible de la mem�oria.

Aix��, una mem�oria de n bits de capacitat pot adoptar 2n estats diferents. La cinta

d'entrada est�a dividida en cel.les, cada una de les quals pot contenir un s��mbol

de l'alfabet d'entrada. La longitud de la cinta es limita en cada cas al nombre

de les cel.les que contenen el mot que ha de ser processat. Inicialment el cap�cal

es troba situat davant del primer s��mbol de l'esquerra del mot que est�a escrit a

la cinta d'entrada. L'aut�omat funciona com una m�aquina s��ncrona, actuant en

temps discret com ho faria sota els impulsos d'un rellotge. A cada pas, el cap�cal

es mou una posici�o cap a la cel.la de la dreta. Llegeix el s��mbol que hi apareix i

canvia d'estat en funci�o del contingut de la mem�oria i del s��mbol acabat de llegir.

No se li permet modi�car el contingut de les cel.les d'entrada, nom�es el de la

mem�oria interna. Ni tan sols posar una \marca" a determinades cel.les. Tampoc

no se li permet fer recular el cap�cal cap a l'esquerra per tal de tornar a llegir

algun s��mbol precedent. Cal remarcar que un dels conceptes que adquireixen m�es

rellev�ancia �es el que s'interpreta com a pas d'un proc�es de c�alcul. Es tracta de

considerar que un c�alcul requereix un nombre de passos igual al de vegades en

qu�e cal desglossar-lo en c�alculs elementals de la forma \estat per s��mbol". En el

cas dels dfas, aquest nombre coincideix amb la longitud del mot processat. Per�o,

en altres tipus d'aut�omats, aquesta coincid�encia no existeix.

En el decurs d'aquest text ens permetrem utilitzar sovint termes que corres-

ponen a aquesta interpretaci�o no formal, �ns i tot quan estiguem immersos en

plantejaments formals. Aix��, per exemple, parlarem de lectura d'un mot, o de

funcionament de l'aut�omat, o encara, com acabem de remarcar, de pas d'una

transici�o. Aquest �us ens permetr�a fer m�es senzilla l'exposici�o sense que, com

esperem, se'n ressentin ni la claredat ni el rigor.

Llenguatge reconegut per un DFA. Llenguatges regulars

Donat un aut�omat �nitM = hQ;�; �; q0; F i, s'anomena llenguatge reconegut per

aquest aut�omat, i es representa per L(M), el conjunt dels mots que en operar

sobre l'estat inicial donen un estat acceptador. Formalment:

L(M) = fw 2 �� j q0 � w 2 Fg:

En un aut�omat determinista hi ha una correspond�encia biun��voca entre mots

acceptats i camins que van de l'estat inicial a algun estat acceptador en el graf

de transicions.
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Exemple 4.3 L'aut�omat especi�cat als exemples 4.1 i 4.2 accepta els mots

de fa ; bg� que tenen algun parell de a's separades per un submot de longitud

m�ultiple de 3. Es proposa al lector, com a exercici, que construeixi directament,

a partir d'aquesta de�nici�o, l'aut�omat corresponent i que compari el resultat

obtingut amb el donat.

Podem apro�tar aquest exemple per posar de manifest la mec�anica de

l'aut�omat en el proc�es d'acceptaci�o d'un mot. Els passos successius que duen a

l'acceptaci�o del mot bababab s�on els seg�uents:

q0bababab = q0ababab = q1babab = q3abab = q4bab = q6ab = q2b = q22F

Exemple 4.4 Ens proposem construir un aut�omat que accepti els mots sobre

fa ; bg que tenen una a a l'antepen�ultima posici�o. Observem que durant la lec-

tura d'un mot qualsevol, nom�es els tres �ultims s��mbols llegits tenen rellev�ancia.

Els anteriors ja no poden inuir en la decisi�o d'acceptar o no el mot. Els es-

tats possibles s'identi�quen, doncs, amb els vuit possibles valors d'aquests tres

�ultims s��mbols llegits. Si representem per hxyzi l'estat que correspon a haver

llegit �ultimament un s��mbol x, seguit d'un s��mbol y i aquest seguit d'un s��mbol

z, �es clar que la funci�o de transici�o ha de prendre els valors

�(hxyzi ; a) = hyzai �(hxyzi ; b) = hyzbi :

Nom�es ens queda identi�car els estats en qu�e encara no han estat llegits un

m��nim de tres s��mbols amb els estats que tenen b's a l'esquerra. En particular,

l'estat inicial �es el hbbbi. Quant als estats acceptadors, s�on els quatre que tenen

una a a l'antepen�ultima posici�o. El diagrama de transicions d'aquest aut�omat

apareix a la �gura 4.4.

b

b

a

a

b

b
b

b a

a

b

ba

a
a

a
abb

bba

aab

baa

bbb bab aba aaa

Fig. 4.4 Aut�omat que reconeix el llenguatge format pels mots

que tenen un s��mbol a a l'antepen�ultima posici�o

Exemple 4.5 L'exemple anterior �es f�acilment generalitzable al cas de mots

sobre fa ; bg que tenen una a a la n-�esima posici�o comen�cant per la dreta. El

dfa resultant t�e aleshores 2n estats, la meitat dels quals s�on acceptadors. Al
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cap��tol seg�uent veurem que no hi ha cap dfa amb menys estats que accepti

aquest llenguatge.

Definici�o. Un llenguatge s'anomena regular quan �es reconegut per algun au-

t�omat �nit. Representarem per Reg la fam��lia dels llenguatges regulars.

Diem que dos aut�omats s�on equivalents quan reconeixen el mateix llenguatge.

Formalment, M1 �es equivalent a M2 si L(M1) = L(M2).

4.3 Veri�caci�o d'aut�omats �nits

Entenem per veri�caci�o d'un aut�omat la demostraci�o que aquest aut�omat re-

coneix un llenguatge donat. De manera similar a com hem fet al cap��tol 2 amb

la veri�caci�o de gram�atiques, hi ha un plantejament general per dur a terme la

veri�caci�o d'un aut�omat �nit que consisteix a associar a cada estat de l'aut�omat

un llenguatge que el caracteritzi, com pot ser el llenguatge format pels mots que

porten de l'estat inicial a l'estat considerat.1 Es tracta d'anticipar una descripci�o

de cada un d'aquests llenguatges i de fer-ne la demostraci�o conjuntament per a

tots ells. Formalment, si L �es el llenguatge que volem demostrar que �es reco-

negut per l'aut�omat, si el conjunt d'estats d'aquest aut�omat �es fq1; : : : ; qng, si
L1; : : : ; Ln en s�on els llenguatges associats, i si suposem que l'estat inicial �es q1,

el que fem �es establir n enunciats de la forma

8w (q1w = qi () w 2 Li) ;

i demostrar-los conjuntament per inducci�o sobre la longitud del mot w. Els

llenguatges Li han de satisfer la condici�o que L =
S

qi2F
Li, on F �es el conjunt

d'estats acceptadors. Veurem tot aix�o amb detall en un exemple. Abans, per�o,

remarquem que el fet de quali�car de general el procediment proposat no signi�ca

que sigui autom�atic, perqu�e cal saber trobar descripcions dels llenguatges Li que

permetin identi�car L amb la reuni�o dels que corresponen a estats acceptadors.

Exemple 4.6 L'aut�omat de la �gura 4.5 reconeix el llenguatge format per tots

els mots sobre l'alfabet � = fa ; bg, excepte el mot bbbb, tals que tot submot de

5 s��mbols cont�e com a m��nim dues a's.

1Tamb�e podria considerar-se, alternativament, el llenguatge format pels mots que duen de l'estat considerat

(pres com a inicial) a algun dels estats acceptadors.
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a
a

a

a

a

a

a

a

a

a,b

b

b

b

b

b

b

b

b

b
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I
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K

Fig. 4.5 dfa que accepta tots els mots, tret del bbbb, en qu�e tot

submot de 5 s��mbols cont�e almenys dues a's

Demostraci�o. Sigui L el llenguatge considerat. Per tal de facilitar l'expo-

sici�o que segueix introduirem dos llenguatges auxiliars. Representarem per X

el subconjunt de mots de L que no acaben ni en b ni en ba, �es a dir, que no

contenen cap b en les dues posicions �nals; i representarem per Y el subconjunt

de mots de L acabats en b per�o no en bb. Formalment podem expressar aquests

llenguatges aix��:

X =(� [ a [��aa) \ L

Y =(b [��ab) \ L:

L'enunciat seg�uent cont�e les onze equival�encies que caracteritzen els llenguatges

associats a cada un dels estats de l'aut�omat.

8w 2 �
�

8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

Aw = A () w 2 X

Aw = B () w 2 Xb

Aw = C () w 2 Y a

Aw = D () w 2 Xbb

Aw = E () w 2 Y ab

Aw = F () w 2 Y ba

Aw = G () w 2 Xbbb

Aw = H () w 2 Y abb

Aw = I () w 2 Y bab

Aw = J () w 2 Xbbba

Aw = K () w =2 L:
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Observem que �es el mateix veri�car que la reuni�o dels llenguatges asso-

ciats als estats acceptadors �es L i veri�car que la dels associats als estats no

acceptadors �es el complementari de L. Aix�o �es el que estableix l'equival�encia

corresponent a l'estat K. Farem la demostraci�o per inducci�o sobre n = jwj.

Base. Tenim n = 0 () w = �. La primera equival�encia se satisf�a pel fet de

ser certa als dos costats. Les restants se satisfan en ser falses als dos costats.

Pas inductiu. Sigui jwj = n > 0 i suposem, per h.i., que s�on certes totes les

equival�encies 8u 2 �
� tal que juj < n. Es poden donar dos casos: o b�e w = va,

o b�e w = vb, amb v 2 fa ; bg� i jvj = n� 1. Per a cada un d'aquests dos casos,

estudiarem separadament cada una de les onze equival�encies.

Cas 1.a Hem de demostrar que Ava=A () va2X. Observem que, per tal

que el mot va dugui a l'estat A, �es necessari i su�cient que el mot v dugui a

un dels quatre estats, A, C, F o J , dels quals surt un arc amb etiqueta a que

va a A. En la resta de casos que queden per analitzar partirem sempre d'una

caracteritzaci�o an�aloga, sense que ens entretinguem a repetir-ne l'observaci�o.

En aquest cas tenim:

Ava = A ,

8>>>>>><
>>>>>>:

Av = A
h.i.
() v 2 X

Av = C
h.i.
() v 2 Y a

Av = F
h.i.
() v 2 Y ba

Av = J
h.i.
() v 2 Xbbba

9>>>>>>=
>>>>>>;

?
() va 2 X:

La implicaci�o d'esquerra a dreta de l'�ultima equival�encia �es immediata. Vegem

el sentit contrari. Si va 2 X, resulta que v no acaba en b i aleshores�
si v tampoc no acaba en ba, llavors v 2 X:

si v acaba en ba, llavors8>><
>>:

o b�e v = ba

o b�e v acaba en aba

)
i en aquests dos casos v 2 Y a.

o b�e v acaba en bba i en aquest cas:8>>>>>><
>>>>>>:

o b�e v = bba

o b�e v acaba en abba

)
i en aquests dos casos v 2 Y ba.

o b�e v acaba en bbba i en aquest cas, com que v 2 L, els

s��mbols precedents no poden ser ni b ni ba, �es a dir que

v 2 Xbbba.

Cas 1.b Ava = B () fals () va 2 Xb.



94 Llenguatges, gram�atiques i aut�omats. Curs b�asic

Cas 1.c Ava = C ()

8>>>><
>>>>:

Av = B
h.i.
() v 2 Xb

Av = E
h.i.
() v 2 Y ab

Av = I
h.i.
() v 2 Y bab

9>>>>=
>>>>;

?
() v 2 Y () va 2 Y a:

Tamb�e aqu�� la pen�ultima equival�encia �es immediata d'esquerra a dreta. En

sentit contrari, tenim el seg�uent. Si v 2 Y , resulta que v ha de ser de la forma

ub amb u no acabat en b i aleshores�
si u tampoc no acaba en ba, llavors u 2 X:

si u acaba en ba, llavors8>><
>>:

o b�e u = ba

o b�e u acaba en aba

)
i en aquests dos casos u 2 Y a.

o b�e u acaba en bba i en aquest cas:�
o b�e u = bba

o b�e u acaba en abba

�
ja que v no pot acabar en bbbab, i en els

dos casos u 2 Y ba.

Cas 1.d Ava = D () fals () va 2 Xbb.

Cas 1.e Ava = E () fals () va 2 Y ab.

Cas 1.f Ava = F ()

8<
:
Av = D

h.i.
() v 2 Xbb

Av = H
h.i.
() v 2 Y abb

9=
;

?
() v 2 Y b () va 2 Y ba:

De nou �es immediat provar la pen�ultima implicaci�o d'esquerra a dreta. Per

fer-ho de dreta a esquerra, no podem basar-nos en la inclusi�o Y � Xb [ Y ab

perqu�e no �es certa (el mot bbab pertany a Y , per�o ni bba 2 X ni bb 2 Y ). S��

que �es cert, en canvi, que Y b � Xbb [ Y abb. Vegem-ho. Si v 2 Y b, aleshores v

acaba en bb per�o no en bbb. Per tant,8>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>:

o b�e v = bb

o b�e v = abb

o b�e v acaba en aabb

9>=
>; i en aquests tres casos v 2 Xbb.

o b�e v = babb

o b�e v acaba en ababb

)
i en aquests dos casos v 2 Y abb.

(v no pot acabar en bbabb)

Cas 1.g Ava = G () fals () va 2 Xbbb.
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Cas 1:h Ava = H () fals () va 2 Y abb.

Cas 1.i Ava = I () fals () va 2 Y bab.

Cas 1.j Ava = J () Av = G
h.i.
() v 2 Xbbb () va 2 Xbbba.

En aquest cas, l'�ultima equival�encia �es immediata en els dos sentits.

Cas 1.k Ava = K () Av = K
h.i.
() v =2 L () va =2 L.

L'�ultima equival�encia �es, com sempre, immediata d'esquerra a dreta. Per�o

tamb�e �es clar que l'�unica forma que va no sigui de L �es que v tampoc no ho

sigui.

Cas 2.a Avb = A () fals () vb 2 X.

Cas 2.b Avb = B () Av = A
h.i.
() v 2 X () vb 2 Xb.

Cas 2.c Avb = C () fals () vb 2 Y a.

Cas 2.d Avb = D () Av = B
h.i.
() v 2 Xb () vb 2 Xbb.

Cas 2.e Avb = E () Av = C
h.i.
() v 2 Y a () vb 2 Y ab.

Cas 2.f Avb = F () fals () vb 2 Y ba.

Cas 2.g Avb = G () Av = D
h.i.
() v 2 Xbb () vb 2 Xbbb.

Cas 2.h Avb = H () Av = E
h.i.
() v 2 Y ab () vb 2 Y abb.

Cas 2.i Avb = I () Av = F
h.i.
() v 2 Y ba () vb 2 Y bab.

Cas 2.j Avb = J () fals () vb 2 Xbbba.

Cas 2.k Avb = K ()

8>>>>>>>>><
>>>>>>>>>:

Av = G
h.i.
() v 2 Xbbb

Av = H
h.i.
() v 2 Y abb

Av = I
h.i.
() v 2 Y bab

Av = J
h.i.
() v 2 Xbbba

Av = K
h.i.
() v =2 L

9>>>>>>>>>=
>>>>>>>>>;

?
() vb =2 L:

La implicaci�o d'esquerra a dreta �es immediata en tots cinc casos. Vegem la

implicaci�o rec��proca. Si vb =2 L, aleshores8<
:

o b�e v =2 L, i estem en el cinqu�e cas,

o b�e v 2 L, i la causa que vb =2 L est�a en el su�x. Cal diferenciar dos

casos:8>>>>>><
>>>>>>:

o b�e vb �es el mot bbbb, cas en el qual v 2 Xbbb,

o b�e els �ultims 5 s��mbols de vb contenen, com a m�axim, una a. �Es a

dir, que els quatre �ultims s��mbols de v contenen exactament

una a (si v acab�es en bbbb ja hauria estat considerat com a

v =2 L). Es tracta dels quatre casos seg�uents:
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8>>>>><
>>>>>:

v = uabbb i u no acaba en b; en aquest cas v 2 Xbbb.

v = ubabb i u no acaba en b; en aquest cas v 2 Y abb.

v = ubbab i u no acaba en b; en aquest cas v 2 Y bab.

v = ubbba i u no acaba en b ni tampoc en ba; en aquest cas

v 2 Xbbba.

4.4 Aut�omats �nits indeterministes

Justi�caci�o

La construci�o d'un aut�omat �nit determinista que reconegui un llenguatge donat

�es un problema que es va fent m�es dif��cil a mesura que creix el nombre d'estats

involucrats. En aquesta secci�o introduirem el concepte d'aut�omat �nit indeter-

minista, que ens ajudar�a a resoldre aquest problema. La ra�o d'aix�o �es que el

nombre d'estats d'un aut�omat d'aquest tipus pot arribar a ser logar��tmicament

menor que el nombre d'estats del m��nim dfa que reconegui el mateix llenguatge.

Com veurem immediatament, el recurs a aquests aut�omats indeterministes �es

sempre possible: la fam��lia de llenguatges reconeguts per aut�omats �nits indeter-

ministes �es la mateixa fam��lia que la dels reconeguts per dfas.

De�nici�o

Un aut�omat �nit indeterminista (abreujadament un nfa, de l'angl�es non-deter-

ministic �nite automaton) �es una estructura de la forma

M = hQ;�; �; I; F i

en qu�e, com ara veurem, Q, � i F tenen el mateix signi�cat que en els dfas,

- Q �es un conjunt �nit d'estats.

- � �es l'alfabet d'entrada.

- � �es la funci�o de transici�o que de�nirem tot seguit.

- I � Q �es el conjunt d'estats inicials.

- F � Q �es el conjunt d'estats acceptadors.

La funci�o de transici�o �es ara una aplicaci�o de la forma

�:P (Q)� �� �! P (Q) ;



4 Aut�omats �nits 97

que representarem tamb�e amb notaci�o multiplicativa,

8P � Q 8w 2 �� �(P;w) = P � w;

i que satisf�a els quatre axiomes seg�uents:

8P1; P2 � Q 8x; y 2 ��

8>><
>>:

(1) / � x = /

(2) P1 � � = P1

(3) (P1 [ P2) � x = P1 � x [ P2 � x

(4) P1 � (xy) = (P1 � x) � y:

Tamb�e aqu��, igual que hem vist en el cas dels dfas, la funci�o de transici�o queda

completament determinada coneixent els valors que pren sobre el conjunt �nit

Q � �. �Es a dir que dues funcions de transici�o que coincideixen sobre Q � �

s�on la mateixa. En efecte: coneguts els valors de � sobre Q � �, i donats un

subconjunt d'estats qualsevol P i un mot qualsevol w, podem calcular �(P;w) a

partir dels components de P i de w. Siguin P = fq1; : : : ; qmg i w = a1 : : : an.

Per aplicaci�o reiterada dels axiomes 3 i 4 tenim

P �w =
[

16i6m

((fqig � a1) � � �an):

Tant la taula com el diagrama de transicions d'un nfa tenen una presentaci�o

similar als corresponents dels dfas, per m�es que ara poden apar�eixer diversos

estats (o no apar�eixer-ne cap) per a cada estat i s��mbol d'entrada. A m�es, mentre

que en una taula d'un dfa l'estat inicial (�unic) queda identi�cat per ser el primer

de la llista, en un nfa cal marcar (per exemple, amb una etxeta) els estats

inicials quan n'hi ha m�es d'un.

Exemple 4.7 A continuaci�o s'especi�ca, primer en forma de taula i despr�es, a

la �gura 4.6, en forma de diagrama, la funci�o de transici�o d'un nfa de sis estats

fA; : : : ; Fg, dels quals els A i B s�on inicials i els B, D i E s�on acceptadors.

L'alfabet d'entrada �es fa ; bg.

Taula 4.2 Taula de transicions d'un nfa

a b

! A C A;D

! B y � E;F

C A;D; F B

D y E A

E y � �
F D F
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b
b

ba
a

b

a

ba
A F

B

ED

C
a

a

b
b

Fig. 4.6 Diagrama de transicions del nfa de la taula 4.2

Llenguatge reconegut per un NFA

Donats un aut�omat �nit indeterminista M = hQ;�; �; I; F i i un mot qualsevol

w = a1 : : : an, s'anomena cam�� acceptador d'aquest mot qualsevol seq�u�encia d'es-

tats (en cas d'haver-n'hi alguna) de la forma (q0; q1; : : : ; qn) tal que8<
:
q0 2 I

qn 2 F

qi 2 qi�1 � ai 8i: 1 6 i 6 n:2

S'anomena llenguatge reconegut per aquest aut�omat, i es representa per

L(M), el conjunt dels mots per als quals existeix almenys un cam�� acceptador.

Formalment:

L(M) = fw 2 �� j 9p 2 I 9q 2 F q 2 p � wg = fw 2 �� j I � w \ F 6= /g:

Com hem dit al comen�cament d'aquesta secci�o, la ra�o que justi�ca la de�ni-

ci�o dels nfas �es la gran senzillesa de construcci�o, comparativament als dfas, dels

aut�omats indeterministes que accepten llenguatges donats. Posarem aix�o de ma-

nifest en els exemples seg�uents, en els quals exposarem els nfas que corresponen

a llenguatges ja introdu��ts en exemples anteriors i per als quals ja coneixem els

corresponents dfas.

Exemple 4.8 Un nfa que reconeix el llenguatge de l'exemple 4.3, �es a dir,

el conjunt de mots que tenen algun parell de a's separades per un submot

de longitud m�ultiple de tres, �es el que s'exposa a la �gura 4.7. Observeu la

simplicitat de la idea que guia el seu disseny. El cam�� acceptador es mant�e

en bucle sobre l'estat inicial �ns que arriba el moment de prendre en consi-

deraci�o la primera de les dues a's rellevants. Entre aquestes dues a's s'instal-

la un comptador de tres estats que controla que el submot que les separa t�e

2En el cas de w = �, en fer n = 0, l'�unic cam�� acceptador possible ha de ser de la forma (q0), i aquestes

condicions es redueixen a q0 2 I \ F .
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a a

a,b

a,b

a,b a,b

a,b

Fig. 4.7 nfa que accepta els mots que tenen algun parell de a's
separades per un submot de longitud m�ultiple de tres

efectivament longitud m�ultiple de tres. La segona a duu directament a l'�unic

estat acceptador, el qual ja no �es abandonat.

Exemple 4.9 Encara m�es senzilla resulta la construcci�o d'un nfa que accepti

els mots que tenen una a a l'antepen�ultima posici�o. Recordem que a l'exemple

4.4 ha estat constru��t un aut�omat determinista que reconeix aquest llenguatge.

Es tracta ara, simplement, de mantenir un bucle del qual nom�es se surt amb

una a seguida de dos s��mbols addicionals. Aix�o duu a l'estat acceptador a partir

del qual ja no s'admet cap nou s��mbol. L'aut�omat resultant s'ha dibuixat a la

�gura 4.8.

a

a,b

a,b a,b

Fig. 4.8 nfa que accepta els mots que tenen una a a l'antepe-

n�ultima posici�o

4.5 Equival�encia dels NFAs amb els DFAs

SiguiM = hQ;�; �; I; F i un nfa. Considerem un dfaM 0, sobre el mateix alfabet

�, que tingui per estats els subconjunts d'estats de M , �es a dir, que si anomenem

Q0 el conjunt d'estats deM 0, estem fent Q0 = P (Q). EnM , la funci�o de transici�o

� t�e la forma

�:P (Q)� �� �! P (Q) :

Per tant, podem considerar aquesta mateixa funci�o, escrita en la forma

�:Q0 � �� �! Q0;
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com una funci�o de transici�o de�nida en M 0. En efecte, d'una banda, t�e la forma

correcta i, d'altra banda, satisf�a els axiomes 1 i 2 de les funcions corresponents

dels dfas, que no s�on m�es que la traducci�o dels axiomes 2 i 4 dels nfas en aquest

cas. Nom�es ens queda de�nir l'estat incial i els estats acceptadors de M 0. Com

a estat inicial prenem I (que per ser un subconjunt de Q �es un estat de Q0 ben

de�nit). I com a conjunt F 0 d'estats acceptadors prenem els estats de Q0 que

continguin algun estat acceptador de M , �es a dir,

F 0 = fP � Q j P \ F 6= /g:

Demostrarem que el dfa M 0 = hQ0; �; �; I; F 0i constru��t aix�� reconeix el mateix

llenguatge que el nfa M donat.

Proposici�o. L(M 0) = L(M).

Demostraci�o. De les tres igualtats seg�uents

L(M 0) = fw 2 �� j I �w 2 F 0g = fw 2 �� j I � w \ F 6= /g = L(M);

la primera �es la de�nici�o del llenguatge reconegut pel dfa M 0, la segona resulta

de la de�nici�o de F 0 i la tercera �es la de�nici�o del llenguatge reconegut pel nfa

M . �

La proposici�o anterior ens permet a�rmar que tot llenguatge reconegut per

algun nfa �es regular. Rec��procament, �es immediat veure que tot llenguatge re-

gular �es reconegut per un nfa. En efecte, tot dfa pot ser ent�es com un cas

particular de nfa que satisf�a dues condicions. La primera, que el conjunt d'es-

tats inicials est�a redu��t a un �unic estat. La segona, que per a tot estat i tot s��mbol

d'entrada, la transici�o corresponent consta exactament d'un estat. En conclusi�o

podem enunciar el teorema seg�uent.

Teorema. La fam��lia de llenguatges reconeguts pels nfas �es la fam��lia dels llen-

guatges regulars.

La de�nici�o que acabem de donar del dfa que correspon a un nfa donat �es

constructiva. Podem construir efectivament la taula de transicions d'aquest dfa

partint de I (el conjunt d'estats inicials del nfa) a la primera l��nia de la taula,

i anar de�nint les transicions que corresponen a cada l��nia de la taula i a cada

entrada fent, simplement, la reuni�o de les transicions que corresponen als estats

que componen l'agregat d'estats de la l��nia considerada. Nom�es introduirem les

transicions que corresponen als agregats que ens vagin apareixent en el decurs

del c�alcul, �es a dir, nom�es prendrem en consideraci�o els estats del dfa que siguin

accessibles des de l'estat inicial. Per tal de fer m�es llegible la notaci�o dels estats,
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prescindirem, sempre que sigui possible, de les claus i les comes que s'utilitzen

en la descripci�o de conjunts. Aix��, per exemple, representarem per ACD l'estat

del dfa de�nit pel conjunt fA;C;Dg, on A, C i D s�on estats del nfa del qual

partim. Aquest proc�es de construcci�o d'un dfa a partir d'un nfa l'anomenem

determinitzaci�o. Veurem millor tot aix�o amb un parell d'exemples.

Exemple 4.10 La �gura 4.9 mostra la taula de transicions del dfa constru��t

a partir del nfa de l'exemple 4.7. Observeu que nom�es 14 estats dels 26 = 64

possibles s�on accessibles.

a b

yAB C ADEF

C ADF B

yADEF CDE ADF

yADF CDE ADF

yB / EF

yCDE ADEF AB

/ / /

yEF D F

yD E A

F D F

yE / /

A C AD

yAD CE AD

yCE ADF B

Fig. 4.9 Determinitzaci�o del nfa de l'exemple 4.7

Exemple 4.11 La determinitzaci�o del nfa de�nit a l'exemple 4.8 d�ona lloc

a la taula de transicions de la �gura 4.10. Amb vista a dibuixar-ne el graf

de transicions i preveient possibles utilitzacions ulteriors d'aquest dfa, hem

assignat un n�umero a cada estat en substituci�o de l'etiqueta formada amb els

noms dels seus components.

El graf de transicions corresponent a aquesta taula es troba dibuixat a

la �gura 4.11. Pot observar-se que aquest graf no �es el mateix que el de la

�gura 4.3, tot i correspondre al mateix llenguatge. La ra�o d'aix�o �es que el de la

�gura 4.3 �es el dfa de menor nombre d'estats de tots els que reconeixen aquest

llenguatge. Ara b�e, el proc�es de determinitzaci�o que acabem d'exposar no

garanteix aquesta minimalitat del resultat. Aix��, en l'aut�omat de la �gura 4.11,

els estats 3, 5, 6 i 9 poden reduir-se a un �unic estat acceptador que bucleja
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a b

1 A AB A

2 AB ABCD AD

3 yABCD ABCDE ACDE

4 AD ABE AE

5 yABCDE ABCDE ABCDE

6 yACDE ABCE ABCE

7 ABE ABCD ABD

8 AE AB AB

9 yABCE ABCD ABCD

10 ABD ABCDE ADE

11 ADE ABE ABE

Fig. 4.10 Determinitzaci�o del nfa de l'exemple 4.8

sobre si mateix per a totes les entrades. Aquest �unic estat seria l'equivalent de

l'estat q2 de l'aut�omat de�nit a l'exemple 4.1, com �es f�acil de comprovar. De

tota manera, la construcci�o de l'aut�omat m��nim que correspon a un llenguatge

regular donat ser�a l'objecte del pr�oxim cap��tol.

b

1 a

a,b

b

2

4 a

a

ab

a

3

b

a,b b

10 a

a

a,b
9

b

8 7

11

5

6

a,b

a,b

Fig. 4.11 Graf corresponent al dfa de la taula anterior

4.6 Aut�omats �nits amb �-transicions

A la secci�o seg�uent, veurem maneres de construir aut�omats a partir de certes

operacions b�asiques, com ara la reuni�o o la concatenaci�o de llenguatges. Per a

algunes de les operacions que considerarem, les construccions se simpli�quen no-

tablement si utilitzem una variant dels aut�omats �nits indeterministes, la qual
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de�nirem en aquesta secci�o. Es tracta de permetre que l'aut�omat pugui can-

viar d'estat sense haver de llegir cap s��mbol de l'entrada. O, per expressar-ho

gr�a�cament, que puguin haver-hi arcs sense etiquetes entre parells d'estats. Els

anomenarem aut�omats �nits amb �-transicions, i utilitzarem per a ells l'abre-

viaci�o �nfa. Com demostrarem a continuaci�o, els aut�omats d'aquest tipus tenen

la mateixa pot�encia que els nfas (i, per tant, que els dfas). �Es a dir, tot llen-

guatge reconegut per un �nfa tamb�e ho �es per un nfa normal (i viceversa).

Definici�o. Un aut�omat �nit amb �-transicions �es una estructura de la forma

M = hQ;�; �; I; F i

en qu�e Q, �, I i F tenen el mateix signi�cat que en els nfas: es tracta, doncs, d'un

conjunt �nit d'estats, un alfabet d'entrada, i dos subconjunts d'estats, inicials i

acceptadors, respectivament. La difer�encia, respecte dels nfas, radica en la funci�o

de transici�o, �, que aqu�� �es una aplicaci�o qualsevol (�es a dir, no subjecta a cap

condici�o o axioma) de la forma

�: Q� (� [ f�g) �! P (Q) :

Observem que, mentre en el cas dels nfas, � est�a de�nida sobre P (Q)� ��, �es

a dir, per a qualsevol subconjunt d'estats i qualsevol mot, aqu�� hem restringit la

seva de�nici�o a estats i s��mbols individuals (i �). En els nfas, un dels axiomes

requereix que per a tot estat q es tingui �(q; �) = q. En canvi, aqu�� hem incorporat

� al domini de de�nici�o de �, permetent-li prendre qualsevol valor. Aix��, per

exemple, l'especi�caci�o �(q1; �) = fq2; q3g expressa l'exist�encia de dues �-transi-

cions, cap als estats q2 i q3, a partir de l'estat q1.

La presentaci�o d'un �nfa en forma de taula de transicions �es similar a la

dels nfas. �Unicament cal afegir, a m�es de les columnes que corresponen a cada

s��mbol de l'alfabet, una nova columna per especi�car les �-transicions. Tamb�e

els diagrames de transicions dels �nfas s�on com els dels nfas, amb la possibilitat

addicional d'arcs amb etiqueta �.

Exemple 4.12 La taula 4.3 i la �gura 4.12 contenen, respectivament, la taula

i el diagrama de transicions d'un mateix �nfa de cinc estats.

Llenguatge reconegut per un �NFA.
Equival�encia entre �NFAs i NFAs

Sigui M = hQ;�; �; I; F i un �nfa. Diem que un mot w �es acceptat per M quan

hi ha un cam�� acceptador associat a w que duu d'un estat inicial a un estat
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Taula 4.3 Taula de transicions d'un �nfa

a b �

! A � B �
B y C D;E �
C y B;C D D;E

D � A;B;D C

E E E A

A

E

B

D

C
b

b bb
b

b
a

a

a,b

λ λ

λ

b
,λ

a

Fig. 4.12 Diagrama de transicions del �nfa de la taula 4.3

acceptador, on ara aquest cam�� �es una seq�u�encia d'estats (q0; : : : ; qm) tal que

podem descompondre w de la forma w=s1s2 : : : sm, amb si 2 �[f�g, de manera

que: 8<
:
q0 2 I

qm 2 F

8i : (1 6 i 6 m) qi 2 �(qi�1; si):

El conjunt de tots els mots acceptats per M constitueix el llenguatge reconegut

per M i es representa per L(M).

Exemple 4.13 El mot w = babbbb �es acceptat pel �nfa de l'exemple 4.12, ja

que admet, entre d'altres possibles camins acceptadors, la seq�u�encia d'estats

(A;B;C;D;B;E;A;B;D;C).

Les 9 transicions que corresponen a aquesta seq�u�encia resulten de descompon-

dre el mot considerat en la forma b-a-�-b-b-�-b-b-�. Pot observar-se que hi ha

altres camins acceptadors del mateix w. Alguns d'ells resulten de descompondre

d'altres maneres el mot w. Per�o pot haver-hi, tamb�e, m�es d'un cam�� acceptador

associat a la mateixa descomposici�o. Aix��, el cam��
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(A;B;C;E;E;E;A;B;D;C)

�es un cam�� acceptador de w que es recorre considerant la mateixa descomposici�o

en s��mbols alfab�etics i �-transicions que ha estat descrita anteriorment.

�Es clar que tot nfa normal pot ser considerat com un cas particular de �nfa.

Es tracta, senzillament, de considerar que no hi ha cap �-transici�o de�nida, �es

a dir, que �(q; �) = / per a tot estat q del �nfa. Per tal de fer la construcci�o

rec��proca, la del nfa que correspon a un �nfa donat, comen�carem introduint un

concepte auxiliar.

Definici�o. Donat un subconjunt P qualsevol d'estats d'un �nfa, anomenem

�-tancament de P , i ho representem per �(P ), el conjunt d'estats als quals �es

possible accedir, a partir d'algun dels de P , mitjan�cant alguna seq�u�encia de zero o

m�es �-transicions. Quan h�agim de referir-nos al �-tancament d'un conjunt redu��t

a un sol estat q, utilitzarem generalment la notaci�o �(q) en lloc de �(fqg).

Estem ara en condicions de fer la construcci�o del nfa que reconeix el mateix

llenguatge que un �nfa donat. Sigui M = hQ;�; �; I; F i el �nfa de partida.

Es tracta de substituir les �-transicions per transicions alfab�etiques que hi siguin

equivalents, aix�� com ampliar, si cal, el conjunt d'estats acceptadors. Formalment,

el nfa que constru��m t�e la forma M 0 = hQ;�; �0; I; F 0i, �es a dir que el conjunt

total d'estats i el subconjunt d'estats inicials s�on els mateixos que els de M . Per

a cada estat p2Q i cada s��mbol a2� incorporem a les transicions directes des de

p tots els estats als quals es pot accedir des de p per algun cam�� de �-transicions

acabat amb el s��mbol a. Formalment, la funci�o de transici�o �0 ve donada per

�0(p; a) =
[

q2�(p)

�(q; a):

Finalment, el conjunt d'estats acceptadors est�a format pels estats des dels quals

es pot accedir a un estat de F per un cam�� de �-transicions. �Es a dir, formalment,

F 0 = fq j �(q) \ F 6= /g.

Exemple 4.14 El proc�es d'eliminaci�o de les �-transicions del �nfa de�nit a

l'exemple 4.12 requereix, en primer lloc, el c�alcul dels �-tancaments dels estats

de l'aut�omat. El resultat �es el de la taula 4.4.

Els estats d'acceptaci�o del �nfa considerat s�on B i C. Com que aquests

dos estats formen part dels �-tancaments dels estats B, C i D, aquests tres

estats constitueixen els estats d'acceptaci�o del nfa que volem construir.
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Taula 4.4 �-tancaments dels estats de l'aut�omat de l'exemple 4.12

q �(q)

A A

B B

C A;C;D;E

D A;C;D;E

E A;E

Per a cada estat q i cada s��mbol d'entrada a, el c�alcul de �0(q; a) consisteix

a reunir els estats que corresponen a les transicions amb el s��mbol a des de cada

un dels estats de �(q). Aix��, en aquest exemple,

�
0(E; b) = �(A; b) [ �(E; b) = fBg [ fEg = fB;Eg:

�Es a dir, constru��m la l��nia de l'estat E de la taula de �0, a base de considerar

els estats de la taula de � que corresponen a E, i agrupar tots els estats que

apareixen en la taula de � com a transicions d'aquests estats considerats.

La funci�o de transici�o del nfa sense �-transicions equivalent al de l'exemple

que estem considerant s'exposa a la taula 4.5.

Taula 4.5 Taula de transicions del nfa equivalent al �nfa de l'exemple 4.12

a b

! A � B

B y C D;E

C y B;C;E A;B;D;E

D y B;C;E A;B;D;E

E E B;E

�Es interessant d'observar que aquest procediment d'eliminaci�o de les �-tran-

sicions d'un aut�omat �es an�aleg al d'eliminaci�o de les produccions un�aries d'una

gram�atica, estudiat al cap��tol 3. Com veurem m�es endavant, al cap��tol 6, aquesta

analogia no �es casual, sin�o que �es un reex de la correspond�encia que existeix

entre gram�atiques regulars i aut�omats �nits. Aquesta correspond�encia, que iden-

ti�ca les variables de la gram�atica amb els estats de l'aut�omat i que identi�ca les

produccions de la primera amb les transicions del segon, permet identi�car igual-

ment les produccions un�aries amb les �-transicions. En aquest sentit, el concepte

de �-tancament d'un estat donat �es an�aleg al de conjunt de variables un�ariament

derivables a partir d'una variable donada.
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Proposici�o. L(M 0) = L(M).

Demostraci�o. Demostrarem per separat les dues inclusions.

1. L(M 0) � L(M) .

Sigui w un mot qualsevol acceptat pel nfa M 0. Si w = �, hi ha algun estat,

q0, que pertany alhora a I i a F 0. Per tant, hi ha una seq�u�encia de zero o m�es

�-transicions que duu de q0 a algun estat de F . Els estats pels quals transcorre

aquesta seq�u�encia formen un cam�� acceptador de � en el �nfa M . Si w 6=�, sigui

w = a1a2 : : : an, amb n > 0. Com que w2L(M 0), existeix un cam�� acceptador de

w en M 0. Sigui (q0; q1; : : : ; qn) aquest cam��. Es t�e8<
:
q0 2 I

qn 2 F 0

qi 2 �0(qi�1; ai) 8i : (1 6 i 6 n)

Per a cada i, la condici�o qi2�
0(qi�1; ai) implica que

9q0
i�12�(qi�1) qi 2 �(q0

i�1; ai):

Aix�o vol dir, en primer lloc, que existeix una seq�u�encia de �-transicions que

duu de qi�1 a q
0

i�1. Afegim al �nal d'aquesta seq�u�encia la transici�o de�nida per

qi 2 �(q
0

i�1; ai) i podem considerar la cadena d'estats involucrats com el tros de

cam�� acceptador de w que correspon a ai. Ajuntant tots aquest trossos, formem

un cam�� en M associat a w. Aquest cam�� duu, per�o, a l'estat qn, que no t�e per

qu�e pert�anyer a F . El fet que qn pertanyi a F 0 ens permet a�rmar tanmateix,

partint de la de�nici�o de F 0, que existeix una seq�u�encia de �-transicions que duu

de qn a algun estat de F . L'afegiment d'aquests estats a la cadena que duu de q0
a qn constitueix un cam�� acceptador de w en M .

2. L(M) � L(M 0) .

Sigui w un mot qualsevol acceptat pel �nfa M . Sabem que hi ha una descom-

posici�o de w de la forma w=s1s2 : : : sm, que est�a associada a un cam�� acceptador

de w i en la qual cada si �es o b�e un s��mbol de l'alfabet o b�e �. Agrupem cada

s��mbol alfab�etic d'aquesta seq�u�encia amb les �-transicions que el precedeixen im-

mediatament (a partir del s��mbol alfab�etic anterior); si hi ha �-transicions a �nal

de la seq�u�encia, constitueixen l'�ultima agrupaci�o. Aix��, per exemple, la seq�u�en-

cia b-a-�-b-b-�-b-b-�, que hem considerat a l'exemple 4.13, s'agrupa en la forma

(b)(a)(�-b)(b)(�-b)(b)(�). Considerem els estats del cam�� acceptador que corres-

ponen al �nal de cada un d'aquests grups. Si intercalem aquests estats en el lloc

que els correspon al �nal de cada grup, obtindrem una representaci�o en qu�e dos

grups consecutius apareixeran en la forma
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: : : (�-� � � -�-ai)q
0

i
(�-� � � -�-ai+1)q

0

i+1 : : :

De la de�nici�o de la funci�o �0 del nfa M 0, resulta que entre cada dos d'aquests

estats seleccionats existeix la relaci�o q0
i+12�

0(q0
i
; ai+1). A m�es, l'estat que segueix

al grup de l'�ultim s��mbol alfab�etic, o b�e �es un estat de F , o b�e va seguit d'un

grup de �-transicions i, de la de�nici�o del conjunt F 0 d'estats acceptadors de

M 0, dedu��m que ha de pert�anyer a F 0. En conseq�u�encia, la seq�u�encia d'estats q0
i

seleccionats aix�� constitueix un cam�� acceptador de w en M 0. �

Com a conseq�u�encia de la proposici�o anterior, podem enunciar el teorema

seg�uent.

Teorema. La fam��lia de llenguatges reconeguts pels �nfas �es la fam��lia dels

llenguatges regulars.

4.7 Operacions b�asiques amb aut�omats

En aquesta secci�o veurem que la classe de llenguatges regulars �es tancada respecte

de les operacions conjuntistes b�asiques (reuni�o, intersecci�o, complementaci�o) i

d'altres com la concatenaci�o, el tancament de Kleene i el revessament. Tamb�e

respecte dels mor�smes inversos. Tot aix�o, a m�es del seu inter�es te�oric, ens ser�a

molt �util tamb�e a l'hora de dissenyar aut�omats, perqu�e les demostracions donades

seran constructives i ens permetran obtenir aut�omats complexos per composici�o

d'altres de m�es senzills.

Complementaci�o

Sigui M = hQ;�; �; q0; F i un dfa. De�nim l'aut�omat complementari MC com

aquell que s'obt�e a partir de M donant als estats no acceptadors el car�acter de

acceptadors, i viceversa. Formalment: MC= hQ;�; �; q0; Q�F i .

Proposici�o. L(MC) = L(M).

Demostraci�o. Per a tot mot w2 ��;

w 2 L(MC)() q0 �w 2 Q�F() q0 �w 62 F()w 62 L(M)()w 2 L(M) .

�

Com a conseq�u�encia de la proposici�o anterior, podem enunciar el teorema

seg�uent.
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Teorema. La fam��lia dels llenguatges regulars �es tancada respecte de l'operaci�o

de complementaci�o.

Exemple 4.15 Considerem el problema de trobar un aut�omat �nit que ac-

cepti els mots sobre fa ; bg que no comencen amb el pre�x bb. Si b�e �es possible

dissenyar directament un dfa que reconegui aquest llenguatge, �es molt m�es na-

tural partir del nfa que reconeix el llenguatge complementari, que hem dibuixat

a la �gura 4.13.

a,b

b bM

Fig. 4.13 nfa que accepta els mots que comencen amb bb

Determinitzar aquest aut�omat es redueix a afegir-li un nou estat. Un cop

convertits els estats no acceptadors en acceptadors i l'acceptador en no accep-

tador, en resulta l'aut�omat de la �gura 4.14.

a,b

b bM

a a

a,b

C

Fig. 4.14 dfa que accepta els mots que no comencen amb bb

Observeu que la demostraci�o donada requereix que els aut�omats siguin de-

terministes. Vegem a continuaci�o un exemple senzill que demostra que �es erroni

aplicar la regla de la complementaci�o sobre nfas.

Exemple 4.16 Considerem els dos aut�omats de la �gura 4.15. Clarament

l'aut�omat M �es un nfa que reconeix el llenguatge L dels mots, sobre l'alfabet

� = fa ; bg, que acaben en a. M C �es el nfa que resulta d'aplicar la regla de la
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M

a

a,b MC

a

a,b

Fig. 4.15 Un nfa M i el seu pseudocomplementari M C

complementaci�o directament sobre M . �Es clar que el llenguatge que reconeix

M
C �es �� i no pas el complementari de L.

Intersecci�o

Donats dos llenguatges regulars qualssevol, L1 i L2, i dos dfas, M1 i M2, que

reconeixen aquests llenguatges, volem construir, a partir dels aut�omats M1 i M2,

un altre dfa que reconegui el llenguatge L1\L2. La idea b�asica de la construcci�o

�es considerar, com a estats del nou aut�omat, els parells del producte cartesi�a

dels estats de M1 pels de M2 i simular la funci�o de transici�o de l'aut�omat M1

sobre la primera component i la funci�o de transici�o de l'aut�omat M2 sobre la

segona. El conjunt d'estats acceptadors haur�a de ser, per tant, el conjunt de

parells que tenen estats acceptadors en les dues components. La de�nici�o formal

�es la seg�uent.

Siguin M1 = hQ1; �; �1; q1; F1i i M2 = hQ2; �; �2; q2; F2i dos dfas qualssevol
que reconeixen L1 i L2, respectivament. De�nim M = hQ;�; �; q0; F i aix��:

- Q = Q1 �Q2

- q0 = (q1; q2)

- F = F1 � F2

- 8p2Q1 8q2Q2 8w2�
� �((p; q); w) = (�1(p; w); �2(q; w)).

Escriurem, simplement, (p; q) � w = (pw; qw) per descriure la funci�o de transici�o.

Remarquem que est�a ben de�nida, ja que �es immediat comprovar que satisf�a els

axiomes corresponents a les funcions de transici�o per a dfas.

Proposici�o. L(M) = L1 \ L2 .

Demostraci�o. Per a tot mot w de �� es t�e

w 2 L(M) () (q1; q2)�w 2 F

() (q1w; q2w) 2 F1 � F2

() q1w 2 F1 ^ q2w 2 F2

() w 2 L1 ^ w 2 L2

() w 2 L1 \ L2: �
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Com a conseq�u�encia de la proposici�o anterior, podem enunciar el teorema seg�uent.

Teorema. La fam��lia dels llenguatges regulars �es tancada respecte de l'operaci�o

d'intersecci�o.

Exemple 4.17 Volem dissenyar un aut�omat determinista que reconegui el

llenguatge L format per � i els mots sobre l'alfabet �=f0; 1g que s�on nombres

binaris m�ultiples de sis. Farem servir la notaci�o `valorb(x)' per representar una

funci�o num�erica que pren el valor 0 quan x=� i que pren altrament el valor del

mot x interpretat com un nombre en base b. Amb aquesta notaci�o, el llenguatge

L s'expressa aix��

L=fw2f0; 1g� j 9n > 0 valor2(w)=6ng.

Partirem dels aut�omats M1 i M2 de la �gura 4.16, que reconeixen els llen-

guatges dels mots, sobre l'alfabet �=f0; 1g, de valor binari m�ultiple de dos i de

tres, respectivament. Aix�� doncs, podem plantejar la construcci�o de l'aut�omat

que reconeix L com la intersecci�o d'aquests dos aut�omats, ja que els nombres

m�ultiples de sis s�on els que s�on, alhora, m�ultiples de dos i de tres.

M1

A B

1

0

0 1
M2

C E1

1 0

0

10

D

Fig. 4.16 dfas que reconeixen els m�ultiples de dos i de tres

La taula de transicions del dfa que reconeix L i que resuta d'aplicar di-

rectament l'algorisme d'intersecci�o als aut�omats M1 i M2 �es la taula 4.6. Hem

prescindit dels par�entesis i la coma a l'hora de representar els parells del pro-

ducte cartesi�a. Aix��, l'estat (B;D) �es representat simplement per BD. La

primera l��nia de la taula cont�e les transicions corresponents a l'estat inicial, que

�es el format pel parell d'estats inicials components, en aquest cas AC. Hem afe-

git a aquesta taula una primera columna que enumera els estats que apareixen

a la segona columna, amb la �nalitat de donar un nom signi�catiu a cadascun

dels estats del diagrama d'estats corresponent (Fig. 4.17). En efecte el nombre

associat a cada estat, q, �es el residu de la divisi�o entera per sis del valor binari

dels mots que porten des de l'estat inicial �ns a q. De fet, aquest aut�omat cor-

respon al disseny que haur��em obtingut construint el dfa directament, pensant

els estats com les classes quocient de N m�odul sis.

Fixeu-vos que l'aut�omat constru��t no �es l'aut�omat m��nim per al llenguatge

L (al cap��tol 5 es veur�a el signi�cat prec��s de l'expressi�o `aut�omat m��nim per
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Taula 4.6 Transicions d'un dfa que accepta � i els nombres binaris m�ultiples de sis

0 1

0 yAC AC BD

1 BD AE BC

2 AE AD BE

3 BC AC BD

4 AD AE BC

5 BE AD BE

0 1

3

0

1
4

2 1

0

5

1 01 0

1

0

10

Fig. 4.17 Representaci�o en diagrama d'estats de la taula anterior

a un llenguatge donat' i tamb�e un algorisme per construir-lo), ja que els estats

1,4 i 2,5 s�on equivalents i es poden aparellar i donar lloc a l'aut�omat de la

�gura 4.18, el qual t�e menys estats i reconeix tamb�e el llenguatge L.

0

3

0

0

0

1 2,51,4

1
1

0 1

Fig. 4.18 dfa m��nim que accepta � i els nombres binaris m�ultiples de sis

L'algorisme d'intersecci�o de dfas via producte cartesi�a d'estats es pot es-

tendre de manera natural al cas general d'intersecci�o de nfas. L'extensi�o �es la

seg�uent. Siguin M1= hQ1; �; �1; I1; F1i i M2= hQ2; �; �2; I2; F2i dos nfas quals-
sevol que reconeixen L1 i L2, respectivament. De�nim M = hQ;�; �; I; F i aix��:

- Q = Q1 �Q2

- I = I1 � I2
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- F = F1 � F2

- 8P � Q 8w2�� �(P;w) =
S

(p;q)2P

�1(p; w)� �2(q; w) :

Escriurem, simplement, (p; q) � w = pw � qw per descriure la funci�o de transici�o.

Remarquem que, com en el cas determinista, aquesta funci�o est�a ben de�nida,

ja que �es f�acil comprovar que satisf�a els axiomes corresponents a les funcions de

transici�o per a nfas.

Proposici�o. L(M) = L1 \ L2 .

Demostraci�o. Per a tot mot w de ��:

w 2 L(M) () 9i2I 9f 2F f 2 iw

() 9i12I1 9i22I2 9f12F1 9f22F2 (f1; f2) 2 (i1; i2)w

() 9i12I1 9i22I2 9f12F1 9f22F2 (f1; f2) 2 i1w � i2w

() 9i12I1 9i22I2 9f12F1 9f22F2 f12 i1w ^ f22 i2w

() w2L1 ^ w2L2

() w 2 L1 \ L2: �

Fixeu-vos que si partim d'aut�omats M1 i M2 deterministes, el resultat de

l'algorisme d'intersecci�o �es tamb�e un aut�omat �nit determinista, mentre que en

el cas general d'intersecci�o de nfas el resultat �es un aut�omat �nit no determinista

(vegeu la �gura 4.19).

Observeu tamb�e que l'algorisme d'intersecci�o pot fer cr�eixer, en el cas pitjor, el

nombre d'estats de l'aut�omat resultant en un factor quadr�atic respecte de la talla

dels aut�omats de partida, ja que el nombre de parells en Q1 � Q2 �es jjQ1jj�jjQ2jj.
Diem en el cas pitjor perqu�e, si b�e tal com l'hem de�nit l'aut�omat intersecci�o

t�e sempre jjQ1jj � jjQ2jj estats, habitualment no comptarem els estats que no s�on

accessibles, ja que a la pr�actica construirem els aut�omats intersecci�o partint dels

estats inicials i considerant a cada pas nom�es els estats accessibles. Tot i aix��, el

cas m�es desfavorable no permet estalviar-nos cap estat.

L'objectiu �nal de la majoria de problemes pr�actics sobre llenguatges regulars

�es l'obtenci�o d'un aut�omat �nit determinista (i, per tant, \implementable") que

reconegui un llenguatge determinat. En el cas que aquest aut�omat s'obtingui per

intersecci�o de dos nfas, M1 i M2 qualssevol, tenim dues possibilitats diferents

d'actuaci�o:

1. Determinitzar primer els aut�omats M1 i M2 i fer despr�es el producte

cartesi�a de les versions deterministes corresponents.

2. Fer primer el producte cartesi�a deM1 perM2 i determinitzar-ne l'aut�omat

resultant.
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M1
a

a

A

B

C

. . .

. . .

2M

a
D E . . .

AD

BE

CE

a

a

M . . .

. . .

Fig. 4.19 Dos nfas, M1 i M2, i el nfa \intersecci�o" corresponent M

Fixeu-vos que el primer m�etode �es clarament preferible al segon. En efecte, si

M1 iM2 tenen n=2 estats cadascun, podem calcular aix�� les �tes que corresponen

al cas pitjor:

1. Determinitzar els aut�omats M1 i M2 suposa passar de dos nfas de n=2

estats a dos dfas de 2n=2 estats. El producte cartesi�a d'aquests dos darrers

aut�omats ens proporciona un dfa de 2n estats.

2. Fer el producte cartesi�a de M1 per M2 suposa passar de dos nfas de n=2

estats cadascun a un de n2=4 estats. Determinitzar aquest darrer aut�omat

pot portar a un dfa de 2n
2=4 estats.

Reuni�o

Donats dos nfas qualssevol, una manera senzilla d'obtenir un altre nfa que re-

conegui el llenguatge reuni�o dels llenguatges reconeguts pels dos aut�omats de

partida �es la construcci�o que anomenem adjunci�o. Aquesta construcci�o es basa

simplement a ajuntar els dos aut�omats en un de sol i permetre, de manera inde-

terminista, que el c�alcul de qualsevol mot comenci per un estat inicial del primer

aut�omat o per un estat inicial del segon. Formalment �es el seg�uent.

Siguin M1 = hQ1; �; �1; I1; F1i i M2 = hQ2; �; �2; I2; F2i dos nfas qualssevol
que reconeixen L1 i L2, respectivament. Suposarem, sense p�erdua de generalitat,

que els conjunts d'estats Q1 i Q2 s�on disjunts (tal com que hem fet al cap��tol 2

amb els conjunts de variables quan tract�avem les operacions amb gram�atiques).

De�nim, a partir d'ells dos, l'aut�omat M = hQ;�; �; I; F i aix��:

- Q = Q1 [Q2

- I = I1 [ I2
- F = F1 [ F2

- � = �1 [ �2 ; �es a dir, �(q; w) =

�
�1(q; w) si q 2 Q1

�2(q; w) si q 2 Q2 :
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Proposici�o. L(M) = L1 [ L2 .

Demostraci�o. Per a tot mot w de �� es t�e

w 2 L(M) () 9i 2 I1[I2 9f 2 F1[F2 f 2 iw.

Com que, per construcci�o, els subgrafs corresponents als aut�omats M1 i M2 s�on

disjunts en l'aut�omat M , la condici�o anterior �es equivalent a

( 9i2I1 9f 2F1 f 2 �1(i; w) ) _ ( 9i2I2 9f 2F2 f 2 �2(i; w) )

i aquesta disjunci�o est�a reectint precisament que w2L1 _ w2L2 , �es a dir que

w 2 L1[L2 . �

Fixeu-vos que el resultat de l'adjunci�o de dos aut�omats �nits sempre �es un

aut�omat �nit no determinista. Com a conseq�u�encia de la proposici�o anterior,

podem enunciar el teorema seg�uent.

Teorema. La fam��lia dels llenguatges regulars �es tancada respecte de l'operaci�o

de reuni�o.

Exemple 4.18 El nfaM de la �gura 4.20 �es l'aut�omat resultant de l'adjunci�o

dels aut�omats M1 i M2 de la �gura 4.16. El llenguatge que reconeix �es, doncs,

el dels mots sobre l'alfabet f0; 1g que tenen un valor binari m�ultiple de dos o

de tres.

A B

1

0

0 1

C D E1

1 0

0

0 1

M:

Fig. 4.20 nfa M obtingut per adjunci�o dels dfas M1 i M2 de la �gura 4.16

El m�etode d'adjunci�o presentat s'aplica a nfas en general. Ara b�e, si partim

de dos dfas tamb�e podem plantejar la reuni�o via producte cartesi�a d'estats, tal

com hav��em fet per a la intersecci�o de dfas. �Unicament s'ha de modi�car el

conjunt d'estats acceptadors, que ara estar�a format per tots aquells parells que

tinguin un estat acceptador del primer aut�omat en la primera component, o b�e
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un estat acceptador del segon aut�omat en la segona. Formalment, la construcci�o

�es la seg�uent.

Siguin M1 = hQ1; �; �1; q1; F1i i M2 = hQ2; �; �2; q2; F2i dos dfas qualssevol
que reconeixen L1 i L2, respectivament. De�nim M = hQ;�; �; q0; F i aix��:

- Q = Q1 �Q2

- q0 = (q1; q2)

- F = (F1 �Q2) [ (Q1 � F2)

- 8p2Q1 8q2Q2 8w2�
� �((p; q); w) = (�1(p; w); �2(q; w)):

Igual que hem fet en casos precedents, utilitzarem notaci�o multiplicativa per des-

criure la funci�o de transici�o: (p; q) �w = (pw; qw). Tamb�e aqu�� podem comprovar

que la de�nici�o satisf�a els axiomes corresponents.

Proposici�o. L(M) = L1 [ L2 .

Demostraci�o. Per a tot mot w de �� es t�e

w 2 L(M) () (q1; q2)�w 2 F

() (q1w; q2w) 2 (F1 �Q2) [ (Q1 � F2)

() q1w 2 F1 _ q2w 2 F2

() w 2 L1 _ w 2 L2

() w 2 L1 [ L2 : �

De la mateixa manera que en el cas d'intersecci�o via producte cartesi�a, com

que partim de dos aut�omats deterministes, el resultat tamb�e �es un aut�omat de-

terminista.

Exemple 4.19 Com en l'exemple 4.18, prenem els aut�omats M1 i M2 de la

�gura 4.16 i constru��m el dfa,M , uni�o d'aquests dos. Evidentment el llenguatge

reconegut per M �es el dels mots sobre l'alfabet f0; 1g que, interpretats com a

nombres binaris, s�on m�ultiples de dos o de tres. Com que la construcci�o via el

producte cartesi�a d'estats �es id�entica al cas de la intersecci�o, l'aut�omat resultant

tindr�a el mateix diagrama de transicions que el de la �gura 4.17, i �unicament

diferir�a d'aquell en el conjunt d'estats acceptadors, que ara s'amplia amb tres

nous estats. El resultat (que tampoc no �es m��nim ja que els estats 0 i 3 s�on

equivalents) �es el de la �gura 4.21.

Sembla, doncs, que si partim de dos dfas tenim dues possibilitats d'actuaci�o

per construir un dfa que sigui la reuni�o d'ells dos.

1. Fer l'adjunci�o dels dos aut�omats i determinitzar-ne el nfa resultant.
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0 1

3

0

1
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0
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1 01 0

1

0
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M

Fig. 4.21 dfa equivalent al de la �gura 4.20, obtingut per producte cartesi�a

2. Fer el producte cartesi�a dels dos aut�omats inicials.

De tota manera, no es tracta pr�opiament de dos m�etodes diferents ja que la

determinitzaci�o del nfa obtingut per adjunci�o de dos dfas coincideix exactament

amb el producte cartesi�a d'aquests. Vegem-ho en un exemple.

Exemple 4.20 Treballarem una vegada m�es l'exemple del llenguatge L dels

mots sobre l'alfabet f0; 1g, de valor binari m�ultiple de dos o de tres. Utilitzant

els dfas M1 i M2 de la �gura 4.16, hem constru��t ja dos aut�omats �nits que

reconeixen L. El primer (exemple 4.18) �es un nfa obtingut per adjunci�o de

M1 i M2, mentre que el segon (exemple 4.19) �es un dfa obtingut per producte

cartesi�a deM1 iM2. La taula de transicions que surt de determinitzar el primer

dels aut�omats �es la taula B de la �gura 4.22, mentre que la taula de transicions

corresponent al segon aut�omat, obtinguda per producte cartesi�a de dfas, �es la

taula A de la mateixa �gura 4.22. Fixeu-vos que les dues taules s�on la mateixa

i que, per tant, corresponen a un mateix dfa. Aix�o �es degut al fet que els

dos aut�omats inicials s�on deterministes i, per tant, els estats que apareixen en

el proc�es de determinitzaci�o de l'aut�omat obtingut per adjunci�o s�on conjunts

de dos estats, els quals coincideixen exactament amb els parells d'estats de

l'algorisme de reuni�o via producte cartesi�a.

En el cas general de partir de dos nfas, tamb�e tenim dues possibilitats d'ac-

tuaci�o per construir el dfa reuni�o corresponent. S�on les seg�uents.

1. Ajuntar els dos nfas i determinitzar-ne l'aut�omat resultant.

2. Determinitzar cadascun dels aut�omats de partida i fer-ne despr�es el pro-

ducte cartesi�a.

Una an�alisi de la complexitat en el cas pitjor, similar a la realitzada en el

cas de la intersecci�o, posa de manifest que aquests dos m�etodes tenen la mateixa

complexitat. Concretament, si partim de dos aut�omats amb n=2 estats cadascun,

els dos algorismes construeixen dfas amb un nombre d'estats O(2n). Aix��, els dos
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Taula A

0 1

0 y(A;C) (A;C) (B;D)
1 (B;D) (A;E) (B;C)
2 y(A;E) (A;D) (B;E)
3 y(B;C) (A;C) (B;D)
4 y(A;D) (A;E) (B;C)
5 (B;E) (A;D) (B;E)

Taula B

0 1

0 yfA;Cg fA;Cg fB;Dg
1 fB;Dg fA;Eg fB;Cg
2 yfA;Eg fA;Dg fB;Eg
3 yfB;Cg fA;Cg fB;Dg
4 yfA;Dg fA;Eg fB;Cg
5 fB;Eg fA;Dg fB;Eg

Fig. 4.22 Producte cartesi�a i adjunci�o d'uns mateixos dfas

m�etodes s�on equivalents des del punt de vista de la complexitat, per�o en general

preferirem el primer ja que permet obtenir de forma immediata l'aut�omat reuni�o

indeterminista.

Com que per a tot parell de llenguatges es t�e L1 [L2 = (L1 \ L2), tamb�e po-

dem plantejar la reuni�o com a complementari de la intersecci�o de complementaris

dels aut�omats inicials. Com a m�etode, per�o, �es equivalent al segon dels proposats

anteriorment, ja que per poder aplicar el primer pas de complementaci�o s'han

de determinitzar pr�eviament els aut�omats i aleshores ja s'ha de fer el producte

cartesi�a per a la intersecci�o.

Tamb�e aqu�� podr��em considerar la reuni�o de nfas directament via producte

cartesi�a. Aquest algorisme de producte cartesi�a sobre nfas es faria de�nint la

funci�o de transici�o de la mateixa manera que en l'algorisme d'intersecci�o, amb

l'�unic requeriment addicional d'haver de considerar que els nfas inicials tenen

totes les transicions de�nides. Aix�o no �es cap problema greu ja que el pas previ de

completar les transicions no de�nides nom�es suposa haver d'afegir un �unic estat al

nfa considerat. De tota manera, no ho desenvoluparem perqu�e els inconvenients

de la complexitat s�on els mateixos que els vistos per al cas de la intersecci�o.

Si hagu�essim introdu��t els algorismes de reuni�o d'aut�omats abans que els

d'intersecci�o, haur��em pogut plantejat la intersecci�o com a complementaci�o de

la reuni�o de complementaris dels aut�omats inicials. De tota manera, aquesta

forma de procedir no introdueix cap m�etode nou, ja que, de manera semblant

al que acabem de veure amb l'operaci�o de reuni�o, resulta equivalent al m�etode

1 d'intersecci�o (primer determinitzar i despr�es fer el producte cartesi�a). Aix�o �es

cert independentment del sistema seguit per a la reuni�o, ja que el primer pas

de complementaci�o exigeix la determinitzaci�o pr�evia dels aut�omats de partida, i

tractant-se d'una reuni�o de dfas, la reuni�o per producte cartesi�a �es, com ja hem

vist, equivalent a la reuni�o per adjunci�o.
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Concatenaci�o

Donats dos nfas qualssevol, M1 i M2, que reconeguin els llenguatges L1 i L2,

per tal de construir un �nfa que reconegui la concatenaci�o L1 � L2 incorporem

�-transicions que connectin cada un dels estats acceptadors de M1 amb cada un

dels estats inicials de M2. Podem expressar formalment aquesta construcci�o de

la manera seg�uent.

Sigui M1=hQ1; �; �1; I1; F1i i sigui M2=hQ2; �; �2; I2; F2i. Considerem, com

sempre, que Q1 i Q2 s�on disjunts. De�nim M=hQ;�; �; I; F i aix��:

- Q = Q1 [Q2

- I = I1
- F = F2

- �(q; a) =

�
�1(q; a) si q2Q1 i a2�

�2(q; a) si q2Q2 i a2� :

- �(q; �) = I2 per a cada q2F1

Proposici�o. L(M) = L1 �L2 .

Demostraci�o. Demostrarem per separat les dues inclusions.

1. L(M) � L1L2 .

Sigui w un mot de L(M). Qualsevol cam�� acceptador de w enM consisteix en una

seq�u�encia d'estats el primer dels quals pertany a I1 i l'�ultim dels quals pertany

a F2. Com que l'�unica connexi�o entre els grafs de M1 i M2 �es a trav�es de les

�-transicions introdu��des en la construcci�o de M , el cam�� acceptador que estem

considerant est�a format per dues subseq�u�encias consecutives. La primera est�a

constitu��da exclusivament per estats de Q1, l'�ultim dels quals ha de pert�anyer a

F1. La segona ho est�a per estats de Q2, el primer dels quals pertany a I2. En

conseq�u�encia, el cam�� acceptador pot descompondre's en dos camins acceptadors,

el primer sobre M1 i el segon sobre M2. Aquesta descomposici�o porta associada

la del mot w en la forma w1-�-w2, amb w12L1 i w22L2.

2. L1L2 � L(M) .

Sigui w un mot del llenguatge L1L2. En aquest cas existeixen w1 2L1 i w2 2L2

tals que w = w1w2. Han d'existir tamb�e els camins acceptadors (p0; :::; pn) de

w1 sobre M1 i (q0; :::; qm) de w2 sobre M2. Com que pn 2F1 i q0 2 I2, hi ha una

�-transici�o de�nida a M entre pn i q0. Com que totes les transicions de M1 i M2

s'han incorporat a M , la seq�u�encia (p0; :::; pn; q0; :::; qm) �es un cam�� acceptador de

w en M . �

Sovint, sol ser convenient eliminar les �-transicions introdu��des a la cons-

trucci�o anterior, per tal d'evitar que la utilitzaci�o repetida d'aquesta construcci�o
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pugui conduir a la creaci�o d'aut�omats amb cadenes llargues de �-transicions.

En la pr�actica, podem evitar la introducci�o de �-transicions, caracter��stica del

m�etode anterior, a base d'ajuntar en un sol pas la introducci�o de cada �-transici�o

i la seva eliminaci�o. Es tracta, simplement, de connectar els estats acceptadors

de M1 amb els successors dels inicials de M2, i mantenir com a acceptadors els

estats de F1 quan algun dels estats de I2 pertany tamb�e a F2. Formalment, el

que fem �es el seg�uent:

- Q = Q1 [Q2

- I = I1

- F =

�
F2 si I2 \ F2 = / (�es a dir, si � 62L(M2))

F1 [ F2 altrament

- �(p; a) =

8<
:

�1(p; a) si p 2 Q1�F1

�1(p; a) [ �2(I2; a) si p 2 F1

�2(p; a) si p 2 Q2 :

La �gura 4.23 il.lustra el proc�es de connectar els grafs deM1 iM2 a base d'afe-

gir els arcs que van dels estats acceptadors deM1 als estats successors dels inicials

de M2. D'aquesta manera, els estats acceptadors de M1 passen a comportar-se

com a estats inicials de M2. Com a estats inicials de l'aut�omat resultant, prenem

els de M1; i com a estats acceptadors prenem els de M2, i tamb�e els de M1 en el

cas que l'aut�omat M2 accepti el mot buit. A la �gura s'hi fan constar, en tra�c

discontinu, els arcs afegits.

..

. ..
.

..

.

..

...
.

..

.

1I 1F I2 F2

M2

a

b
b b

b
a

M1

Fig. 4.23 Esquema de la concatenaci�o de dos aut�omats

A vegades es poden fer algunes simpli�cacions que estalvien feina a l'hora de

determinitzar i minimitzar posteriorment l'aut�omat resultant. Per exemple, tots

els estats p2 I2 als quals no arribi cap transici�o des d'algun estat de M2 poden

ser eliminats directament de l'aut�omat concatenaci�o resultant, ja que esdevenen

inaccessibles en l'aut�omat resultant.

Com a conseq�u�encia de la proposici�o precedent, podem enunciar el teorema

seg�uent.
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Teorema. La fam��lia dels llenguatges regulars �es tancada respecte de l'operaci�o

de concatenaci�o.

Exemple 4.21 Volem construir un aut�omat que reconegui el llenguatge L

sobre l'alfabet fa ; bg format pels mots en qu�e tot parell de a's consecutives

va seguit immediatament per un parell de b's consecutives. Per tal de facili-

tar aquesta construcci�o, comen�carem considerant els dos llenguatges auxiliars

seg�uents: representarem per L1 el conjunt de mots acabats amb dues a's i re-

presentarem per L2 el conjunt de mots que comencen amb dues b's. Podem

expressar formalment el llenguatge L en funci�o de L1 i L2 aix��:

L = fw 2 fa ; bg� j 8x; y (w = xy ^ x 2 L1) =) y 2 L2g:

N'obtindrem una expressi�o m�es senzilla si considerem el complementari de L,

que �es

L =fw 2 fa ; bg� j 9x; y w = xy ^ x 2 L1 ^ y =2 L2g

=fw 2 fa ; bg� j 9x2L1 9y2L2 w = xyg = L1 � L2:

A la �gura 4.24 s'han dibuixat els aut�omats M1, M2 i M C

2 , que reconeixen

L1, L2 i L2, respectivament. Recordem que els aut�omats M2 i M
C

2 ja han estat

introdu��ts a l'exemple 4.15.

M1

B CA

a,b

a a

M2 a,b

b b

D F G

E

a,b

b bM

a a

a,b

2

C

Fig. 4.24 Aut�omats que reconeixen fa ; bg�aa, bbfa ; bg� i bbfa ; bg�

A la �gura 4.25 s'ha dibuixat l'aut�omat que s'obt�e a partir de M1 i M C

2

per aplicaci�o de la construcci�o que acabem de donar. Remarquem que l'estat

D esdev�e inaccessible i pot ser eliminat.
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D F G

E

a,b

b b

a a

a,b

B CA

a,b

a a

b

a

Fig. 4.25 Concatenaci�o de dos aut�omats

b

ba

a

a

a

a,b

b b

Fig. 4.26 dfa que accepta mots en qu�e dues a's sempre van seguides de dues b's

Finalment, a la �gura 4.26 apareix l'aut�omat determinista que reconeix

el llenguatge L, obtingut a partir del de la �gura 4.25 un cop determinitzat i

passat al complementari.

Observeu que el resultat de la concatenaci�o de dos aut�omats �es, en general, un

aut�omat no determinista, encara que partim d'aut�omats,M1 iM2, deterministes.

Tancament positiu i tancament de Kleene

1. Tancament positiu. Sigui L un llenguatge regular. Demostrarem que el

tancament positiu de L tamb�e �es regular. A tal �, construirem un �nfa que

reconeixer�a L+ a partir de qualsevol nfa M que reconegui L. La idea subjacent

en aquesta construcci�o �es, dita de manera informal, la de concatenar l'aut�omat

M amb si mateix. Es tracta d'incorporar a M les �-transicions que connectin els

estats acceptadors amb els inicials. Descriurem formalment aquesta construcci�o

a continuaci�o.

Sigui M = hQ;�; �; I; F i. De�nim M+ = hQ;�; �+; I; F i, de manera que

el conjunt total d'estats i els subconjunts d'estats inicials i acceptadors s�on els

mateixos que els de M . La funci�o de transici�o �+ ve de�nida aix��:
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- �+(q; a) = �(q; a) per a tot q2Q i tot a2�

- �+(q; �) = I per a tot q2F .

Proposici�o. L(M+) = L+ .

Demostraci�o. Demostrarem per separat les dues inclusions.

1. L+ � L(M+):

Demostrarem, per inducci�o sobre n, que 8n>1 Ln � L(M+) .

- Base: n=1 : Per a tot mot w2L, existeix un cam�� acceptador sobre l'aut�omat

M . Aquest mateix cam�� ser�a un cam�� acceptador de w sobre M+ ja que M+

cont�e totes les transicions de M i conserva els mateixos estats acceptadors.

- Pas inductiu. Sigui w 2 Ln+1. Aleshores existeixen x 2 Ln i y 2 L tals que

w=xy. Per hip�otesi d'inducci�o, tenim x2L(M+), �es a dir, existeix un cam��

acceptador, (p0; :::; pi), de x sobre M+. Tamb�e sabem que existeix un cam��

acceptador, (q0; :::; qj), de y sobre M , ja que y pertany a L. Com que pi2F
i q02I, hi ha una �-transici�o de�nida a M

+ entre pi i q0. I com que totes les

transicions de M s'han incorporat a M+, la seq�u�encia (p0; :::; pi; q0; :::; qj) �es

un cam�� acceptador de w en M+.

2. L(M+) � L+:

Sigui w 2 L(M+) un mot qualsevol. Sabem que existeix un cam�� acceptador,

(p0; :::; pn), de w sobre l'aut�omat M+. La demostraci�o, que preferim donar de

manera menys formalitzada que la precedent, es fa per inducci�o sobre el nombre

de transicions de �+ que no estan en � i que intervenen en el cam�� acceptador

(p0; :::; pn) de w sobre M+. Si aquest nombre �es zero, aleshores el mateix cam��

�es un cam�� acceptador de w sobre M i, per tant, w 2 L � L+. Si el nombre

�es igual o superior a 1, aleshores podem partir el cam�� en dos trossos, p0; :::; pi i

pi+1; :::; pn, on el pas de pi a pi+1 representa la darrera transici�o espec���ca de M
+,

que for�cosament ha de ser una �-transici�o. De la construcci�o de M+, sabem que

pi 2F , que pi+1 2 �
+(pi; �) i que pi+1 2 I. Aix�� doncs, el primer tros �es un cam��

acceptador d'algun mot x sobre M+. El segon tros ho �es d'algun mot y sobre M .

I es t�e xy = w. La hip�otesi d'inducci�o ens diu que el mot x pertany a L+. En

conseq�u�encia, w = xy 2 L+L � L+ . �

De manera an�aloga a com hem fet en el cas de l'operaci�o de concatenaci�o,

tamb�e aqu�� podem ajuntar en un sol pas la introducci�o de les �-transicions efec-

tuada a la construcci�o anterior i la seva eliminaci�o. El procediment per fer el tan-

cament positiu d'un llenguatge regular consistex, aleshores, a afegir a l'aut�omat

donat transicions alfab�etiques que vagin dels estats acceptadors als successors
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dels inicials. El conjunt total d'estats i els suconjunts d'estats inicials i accep-

tadors queden inalterats. La �gura 4.27, d�ona l'esquema d'aquesta construcci�o.

Formalment, la funci�o de transici�o de M+ es de�neix aix��:

�+(p; a) =

�
�(p; a) [ �(I; a) si a 2 � i p 2 F

�(p; a) si a 2 � i p 2 Q�F

+M

..

.
..
.

..

.
..
.

FI b

a
a

b

a

a

Fig. 4.27 Esquema del tancament positiu d'un nfa

2. Tancament de Kleene. Sigui M = hQ;�; �; I; F i un aut�omat que reconeix

L. La construcci�o de l'aut�omat que reconeix L� �es pr�acticament id�entica a la

de l'aut�omat per al tancament positiu. En particular, si � 2 L, aleshores, com

que L+ = L�, la mateixa construcci�o d'abans ens serveix. Si, en canvi, � =2 L,

l'�unica difer�encia �es que far�a falta afegir un nou estat inicial, q0, que tamb�e sigui

acceptador, per acceptar el mot buit. Formalment, sigui q0 =2Q. De�nim el �nfa

M 0 = hQ0; �; �0; I 0; F 0i aix��:

- Q0 = Q [ fq0g
- I 0 = I [ fq0g
- F 0 = F [ fq0g :

Quant a la funci�o �0, tenim

- �0(q0; a) = / per a tot a 2 � [ f�g
- �0(q; a) = �(q; a) per a tot q2Q i tot a2�
- �0(q; �) = I per a tot q2F .

Proposici�o. L(M 0) = L� .

Demostraci�o. La demostraci�o es faria de la mateixa manera que per al tan-

cament positiu, considerant a part el cas del mot buit �. �

Si volem fer una construcci�o equivalent a l'anterior, sense introduir �-tran-

sicions, de manera semblant a com hem fet en els casos de la concatenaci�o i del
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tancament positiu, nom�es hem de modi�car la funci�o de transici�o de la manera

seg�uent:

�0(p; a) =

8<
:

/ si p=q0
�(p; a) [ �(I; a) si p 2 F

�(p; a) altrament

L'esquema que correspon a aquesta construcci�o �es el descrit a la �gura 4.28.

..

.
..
.

..

.
..
.

+M

M*

q
0

FI b

a
a

b

a

a

Fig. 4.28 Esquema del tancament de Kleene d'un nfa

Com a conseq�u�encia de les dues proposicions precedents, podem enunciar el

teorema seg�uent.

Teorema. La fam��lia dels llenguatges regulars �es tancada respecte de les opera-

cions de tancament positiu i tancament de Kleene.

Exemple 4.22 Considerem el llenguatge L dels mots sobre l'alfabet � =

fa ; bg que tenen longitud m�ultiple de tres i tals que tots els s��mbols que ocupen

posicions m�ultiples de tres s�on a's. Els mots d'aquest llenguatge tenen la forma

gen�erica seg�uent:

w = s1s2as4s5a : : : sn�2sn�1a ; on 8i si2�.

Podem dividir aquests mots en fragments de tres s��mbols, aix�� x1=s1s2a , x2=

s4s5a , : : : xm= sn�2sn�1a, en qu�e els dos primers s��mbols de cada fragment

s�on qualssevol i el tercer �es una a. Aix�o permet considerar cada mot com a

concatenaci�o de zero o m�es mots del llenguatge L1 = �
2
a, de manera que el

llenguatge L �es el tancament de Kleene de L1,

L = L
�

1 = faaa; aba; baa; bbag
�

.
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A la �gura 4.29 hi ha un aut�omat que reconeix el llenguatge L1, mentre que a

la �gura seg�uent hi ha el nfa M1, que surt d'aplicar estrictament l'algorisme

de tancament de Kleene sobre el primer aut�omat. Aquest �es, de fet, l'aut�omat

que est�avem buscant per al llenguatge L. Fixeu-vos que els aut�omats M2 i M3

de la mateixa �gura s�on aut�omats m�es senzills, equivalents a M1. M3 corres-

pon al disseny m�es senzill que se'ns podia haver acudit d'entrada. Representa

un comptador de s��mbols m�odul tres tal que les transicions corresponents als

s��mbols de posici�o m�ultiple de tres s�on possibles nom�es amb un s��mbol a.

a,b aa,b

Fig. 4.29 Aut�omat �nit que reconeix el llenguatge L1 = �2a

M1 a,ba,b a

a,b

M2 a,ba,b a

a,b

M3 a,b a,b

a

Fig. 4.30 Aut�omats que reconeixen el llenguatge L = (�2a)
�

Revessament

La idea constructiva de la demostraci�o �es molt senzilla, ja que nom�es fa falta

donar la volta a l'aut�omat que reconeix L per tenir-ne un altre que reconegui LR.

Aix�o vol dir canviar el sentit de les transicions i intercanviar els estats inicials i

acceptadors. Formalment �es el seg�uent.
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Sigui M = hQ;�; �; I; F i un nfa qualsevol que reconeix un llenguatge L

donat. A partir d'ell constru��m l'aut�omat MR = hQ;�; �R; IR; F Ri, on:

- IR = F

- F R = I

- 8q2Q 8a2� �R(q; a) = fp j q 2 �(p; a)g:

Proposici�o. Se satisf�a que L(MR) = LR.

Demostraci�o. Observeu primer que de la de�nici�o de la funci�o de transici�o

es dedueix f�acilment que, si a l'aut�omat M hi ha un cam�� de l'estat p a l'estat q

llegint el mot w, en MR ha d'existir un cam�� de q a p llegint els s��mbols de w a

l'inrev�es (wR). �Es a dir,

8w2�� 8p; q2Q q 2 �(p; w) () p 2 �R(q; wR):

Per tant, 8w 2 ��;

w 2 L(MR) () 9q 2 IR 9p 2 F R p 2 �R(q; w)

() 9q 2 F 9p 2 I q 2 �(p; wR)

() wR 2 L(M) = L: �

Com a conseq�u�encia de la proposici�o anterior, podem enunciar el teorema

seg�uent.

Teorema. La fam��lia dels llenguatges regulars �es tancada respecte de l'operaci�o

de revessament.

Observeu que el car�acter determinista o no determinista de l'aut�omat M de

partida no ens diu res sobre el determinisme de MR. En general, no t�e sentit

determinitzar un nfa abans de passar al seu revessat, ja que el proc�es de revessa-

ment pot tornar a donar un altre aut�omat indeterminista que caldr�a determinitzar

novament per obtenir el dfa resultat.

Exemple 4.23 Construirem un aut�omat per al llenguatge LR sobre l'alfabet

�=fa ; bg, on L �es el llenguatge

fw 2 �
� j 9x; y; z2�� 9n>0 w=xayaz ^ jyj=3n g.

Ja coneixem un dfa per al llenguatge L (vegeu l'aut�omat de la �gura 4.3),

per tant, l'aut�omat M R que reconeix L
R s'obt�e d'aquell invertint el sentit de

les transicions i intercanviant estats inicials per acceptadors, i viceversa. El

resultat �es l'aut�omat de la �gura 4.31.
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a a a

a,b

a,b b b b

a,bb

a

b a

Fig. 4.31 nfa que reconeix el revessat del llenguatge de l'exemple 4.2

L'aut�omat de l'exemple precedent �es altament indeterminista. Si el deter-

minitzem i n'obtenim la versi�o de nombre m��nim d'estats (al cap��tol 5 donarem

un algorisme per trobar aut�omats m��nims), tornarem a obtenir el dfa M de la

�gura 4.3. �Es a dir que M i MR s�on equivalents i, per tant, L i LR s�on el mateix

llenguatge. En efecte, el fet que un mot tingui un parell de s��mbols a separats

per una cadena de longitud m�ultiple de tres �es independent de si l'escrivim en un

sentit o altre. Aquest no �es un fet a��llat. Hi ha molts llenguatges que s�on iguals

als seus revessats. Els seg�uents en s�on alguns exemples:

1. ��, /

2. fw 2 �� j w = wR g
3. fw 2 fa ; bg� j 9n>0 jwja=5n g
4. fw 2 f0 ; 1g� j 9n>0 valor2(w)=3n g
5. fw 2 fa ; bg� j jwja = jwjb g.

Per als llenguatges 1, 3 i 4, que s�on regulars, podeu comprovar aquesta igualtat

via aut�omats �nits.

Mor�sme invers

Volem demostrar que si tenim un mor�sme h : ��

1 �! ��

2 i un llenguatge

L2 � ��

2 que �es regular, aleshores el llenguatge h�1(L2) tamb�e �es regular. Com

que L2 �es regular, existeix un dfa M2 = hQ;�2; �2; q0; F i tal que L(M2) = L2.

La idea essencial �es construir un dfa, M1, amb els mateixos estats que M2, i

que davant d'un s��mbol a 2 �1 simuli el comportament de M2 sobre la cadena

h(a)2��

2 . D'aquesta manera, �es clar que si M1 accepta un mot w �es perqu�e M2

accepta h(w) i, per tant, L(M1) = h�1(L(M2)) = h�1(L2). Aquesta simulaci�o es

pot fer en un sol pas de c�omput de M1, ja que el c�alcul de la cadena h(a) en M2

no �es res m�es que un encadenament de transicions entre estats, �es a dir, el pas

des d'un estat de partida p, abans de llegir el primer s��mbol de h(a), a un estat

d'arribada q, despr�es d'haver llegit el darrer s��mbol de h(a).
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. . . qpq
ah(a)

p

Fig. 4.32 Correspond�encia entre transicions de M2 i de M1

Formalitzant aquestes idees, de�nim M1 = hQ;�1; �1; q0; F i, on per a tot

p 2Q i w 2��

1 fem �1(p; w) = �2(p; h(w)). Es tracta d'una funci�o de transici�o

ben de�nida ja que satisf�a els axiomes:

1: �1(p; �) = �2(p; h(�)) = �2(p; �) = p

2: �1(p; xy) = �2(p; h(xy)) = �2(p; h(x)�h(y)) = �2(�2(p; h(x)); h(y))

= �1(�1(p; x); y) :

Proposici�o. L(M1) = h�1(L2).

Demostraci�o. Per a tot mot w de �� es t�e

w2L(M1) () �1(q0; w)2F () �2(q0; h(w))2F () h(w)2L(M2): �

Observeu que la de�nici�o de �1 �es constructiva ja que el c�alcul de �1 a partir

de �2 nom�es cal fer-lo, com sempre, sobre els s��mbols de �1.

Exemple 4.24 Considerem de nou el llenguatge format pels m�ultiples de tres

en binari m�es �, del qual ja hem donat un aut�omat a l'exemple 4.17

L2=fw 2 f0 ; 1g� j 9n > 0 valor2(w) = 3ng .

Considerem ara el mor�sme h: fa ; bg� �! f0; 1g� , de�nit per h(a) = 01 i

h(b) = 1001 . Volem con�eixer quin �es el llenguatge L1=h
�1(L2).

A la �gura 4.33 hem reprodu��t l'aut�omat donat a la �gura 4.16

M2 = hf[0]; [1]; [2]g ; f0 ; 1g ; �2 ; [0]; f[0]gi ,

que reconeix el llenguatge L2.

[1] [2][0]
0

0

1

1

10

Fig. 4.33 dfa per a L2 = fw 2 f0; 1g� j valor2(w) = _3g
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El dfa que reconeix L1 �es, doncs, M1 = hf[0]; [1]; [2]g; fa ; bg; �1; [0]; f[0]gi
on �1 ve de�nida aix��:

�1([0]; a) = �2([0]; 01) = [1] ; �1([0]; b) = �2([0]; 1001) = [0]

�1([1]; a) = �2([1]; 01) = [2] ; �1([1]; b) = �2([1]; 1001) = [1]

�1([2]; a) = �2([2]; 01) = [0] ; �1([2]; b) = �2([2]; 1001) = [2] :

a a

b bb

a

[0] [1] [2]

Fig. 4.34 Aut�omat M1 que reconeix L1 = h�1(L2)

Aquest aut�omat, el graf del qual apareix a la �gura 4.34, �es un comptador

de a's m�odul tres. Per tant, el llenguatge h
�1(L2) cercat �es, en de�nitiva,

fw 2 fa ; bg�j 9n > 0 jwja = 3ng .

4.8 Llenguatges no regulars

Els llenguatges regulars constitueixen la fam��lia de llenguatges m�es b�asica de

les estudiades per la teoria de llenguatges formals. M�es endavant, al cap��tol 6,

demostrarem que es tracta d'una subfam��lia de la dels llenguatges incontextuals.

Hi ha, tanmateix, llenguatges incontextuals que no s�on regulars. Aix�o �es degut,

essencialment, al fet que per recon�eixer una �amplia varietat de cfls cal disposar

de recursos de mem�oria m�es potents que la mem�oria �nita dels dfas. Podem

prendre com a exemple d'aquests llenguatges el de�nit a l'exemple 2.3.

Exemple 4.25 El llenguatge L = fanbn j n > 0g no �es regular.

Demostraci�o. Suposem que exist��s un dfa M = hQ;�; �; q0; F i, amb � =

fa ; bg, que reconegu�es L. Com que Q hauria de ser �nit, existirien dos nombres

naturals diferents i i j tals que q0a
i = q0a

j . Considerem els dos mots x = a
i
b
i i

y = a
j
b
i. �Es clar que x2L i que, en canvi, y =2L. Per�o l'aut�omat M �es incapa�c

de diferenciar-los, ja que

q0x = q0(a
i
b
i) = (q0a

i)bi = (q0a
j)bi = q0(a

j
b
i) = q0y:

Concloem que tal aut�omat M no pot existir.
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Aquesta manera de demostrar la no-regularitat de determinats llenguatges

ser�a generalitzada al cap��tol 7, en forma del que anomenarem lemes de bomba-

ment.

Exercicis

4.1 Constru��u dfas per als llenguatges regulars seg�uents. Considereu-los tots de�nits sobre

l'alfabet fa ; bg.

1. f�; aab; aaababg.

2. El conjunt dels mots tals que si comencen per aa llavors no contenen dues b's seguides.

3. El conjunt dels mots en qu�e tot parell de a's adjacents apareix davant (no necess�a-

riament de manera consecutiva) d'algun parell de b's adjacents.

4. El conjunt dels mots en qu�e cada s��mbol b �es immediatament precedit i seguit d'un

s��mbol a.

5. El conjunt dels mots amb un nombre parell de a's i un nombre parell de b's.

6. El conjunt dels mots tals que tota cadena de cinc s��mbols cont�e com a m��nim dues

a's.

7. El conjunt dels mots que no contenen cap pre�x en a+b+ de longitud parella.

8. El conjunt dels mots en qu�e tot pre�x de longitud m�es gran o igual que tres t�e un

nombre parell de a's o un nombre parell de b's.

9. El conjunt dels mots que contenen un nombre parell de vegades (comptant-hi les

encavalcades) el submot aba. (P. ex., els mots ababaaba i abababa contenen tots dos

tres vegades aba.)

4.2 Doneu dfas per als llenguatges seg�uents de�nits sobre alfabets num�erics.

1. fx2y j x; y2f0; 1g� ^ valor2(x) + valor2(y) = _3g.

2. fw2f0; 1; 2; 3; 4g� j valor5(w) = _5g.

4.3 Demostreu la regularitat dels llenguatges seg�uents sobre l'alfabet fa ; bg.

1. fxyxR j x; y2fa; bg+g.

2. fxyyRz j x; y; z2fa; bg+g.

3. El conjunt dels mots en qu�e tot pre�x de longitud parella t�e el mateix nombre de a's
que de b's.

4. El conjunt de mots sobre � = fa ; bg que no contenen cap submot repetit dos cops

consecutius, �es a dir, que no s�on de la forma xyyz per a cap terna de mots x; z2��

i y2�+.

4.4 Sigui M = hQ;�; �; I; F i un nfa qualsevol. De�nim el conjunt d'estats accessibles i el

conjunt d'estats coaccessibles d'aquest aut�omat, i els representem per A(M) i per C(M),

respectivament, de la manera seg�uent:

A(M) = fq2Q j 9x2�� 9p2I q2pxg
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C(M) = fp2Q j 9y2�� 9q2F q2pyg.

Doneu algorismes per calcular els conjunts d'estats accessibles i coaccessibles d'un nfa

donat.

4.5 Demostreu que el llenguatge dels mots sobre l'alfabet f0; 1g que no tenen cap submot de

longitud m�es gran o igual que tres que representi en binari un nombre m�ultiple de tres,

�es un llenguatge �nit.

4.6 Es de�neix el conjunt de pre�xos d'un llenguatge L com el format pels mots que s�on

pre�xos de mots de L. De manera semblant, de�nim els llenguatges dels su�xos i dels

factors. Formalment �es el seg�uent:

pre�xos(L) = fx2�� j 9y2�� xy2Lg = fx2�� j x�� \ L 6=/g ,

su�xos(L) = fy2�� j 9x2�� xy2Lg = fy2�� j ��y \ L 6=/g i

factors(L) = fw2�� j 9x; y2�� xwy2Lg = fw2�� j ��w�� \ L 6=/g .

Sigui L el llenguatge fa2ib3ja2k+1 j i; j; k > 0g. Constru��u dfas per als llenguatges

pre�xos(L), su�xos(L) i factors(L).

4.7 Donat un llenguatge L qualsevol, de�nim el seu centre com el llenguatge

centre(L) = fx2�� j (x�� \ L) �es in�nitg ,

�es a dir, el conjunt dels pre�xos de mots de L que es poden completar una in�nitat de

cops en L. Es demana:

1. Donat el llenguatge L=fa2ib3ja2k+1 j i; j; k > 0g, constru��u un dfa per a centre(L).

2. Doneu un llenguatge L, in�nit i regular, tal que pre�xos(L) 6� centre(L).

4.8 Demostreu que si L �es un llenguatge regular, aleshores tamb�e ho s�on els llenguatges:

pre�xos(L), su�xos(L), factors(L) i centre(L).

4.9 Demostreu que si L �es un llenguatge regular sobre un alfabet �, aleshores tamb�e ho s�on

els llenguatges seg�uents:

1. El conjunt de mots de L que no s�on pre�xos de cap altre mot de L.

2. El conjunt de mots de L que no contenen com a pre�x cap altre mot de L.

3. El conjunt dels mots de �� que contenen com a pre�x algun mot de L.

4. fx2L j 8y2�� xy2Lg.

5. fxy2�� j yx2Lg.

6. fx2�� j 9y2L jxj 6 jyj+ 2g.

4.10 Demostreu que la reuni�o d'un llenguatge no regular i un llenguatge �nit �es un llenguatge

no regular. Trobeu, en canvi, un contraexemple que posi de manifest que la concatenaci�o

d'un llenguatge no regular amb un llenguatge �nit no buit pot ser un llenguatge regular.

4.11 Demostreu que la reuni�o, la concatenaci�o i l'estrella de Kleene de llenguatges no regulars

poden ser llenguatges regulars.

4.12 Sigui M = hQ;�; �; q0; F i un dfa qualsevol. Demostreu que els llenguatges seg�uents s�on

regulars.
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1. fw2�� j 8q2Q qw=qg.

2. fw2�� j 8q2Q qw=qabg.

3. fw2�� j 8q2Q qw=qabwg.

4.13 Siguin M1 i M2 dos nfas qualssevol i siguin L1 i L2, respectivament, els llenguatges que

reconeixen. Doneu algorismes que permetin respondre les q�uestions seg�uents.

1. L1 6= / .

2. L1 �es in�nit.

3. L1 �es co�nit (el seu complementari �es �nit).

4. L1 i L2 s�on disjunts.

5. L1 est�a incl�os en L2.

6. L1 �es un subconjunt estricte de L2.

4.14 Demostreu que un llenguatge L � �� �es regular si i solament si la fam��lia de llenguatges

fLx j x2�
�g �es �nita, on per a qualsevol x, Lx = fy2�� j xy2Lg.
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