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Cap��tol 5 Minimitzaci�o d'aut�omats �nits

Al cap��tol precedent hem vist com l'indeterminisme �es una eina que aporta, en

molts casos, senzillesa i concisi�o al disseny d'aut�omats �nits. L'equival�encia amb
els dfas a trav�es d'un procediment algor��smic de determinitzaci�o ens assegura

la implementabilitat dels aut�omats dissenyats aix��. De tota manera, tamb�e hem

vist que aquest proc�es de determinitzaci�o pot fer cr�eixer el nombre d'estats expo-
nencialment, en el cas pitjor. �Es evident que preferirem els aut�omats petits als

grans; per tant, sembla l�ogic preguntar-se davant un dfa qualsevol, si n'existeix
algun altre de talla m�es petita que hi sigui equivalent i, en tal cas, com construir-
lo a partir del que ja disposem. En aquest cap��tol respondrem aquesta pregunta

presentant un algorisme que permet, donat un aut�omat determinista, trobar-ne
un altre que reconeix el mateix llenguatge amb un nombre m��nim d'estats. Ad-

dicionalment, veurem que aquest aut�omat m��nim �es �unic i resoldrem el problema
de l'equival�encia de llenguatges regulars, fent �emfasi en la import�ancia d'aquesta

propietat.

5.1 Minimitzaci�o d'un DFA

La idea b�asica que permet reduir el nombre d'estats d'un aut�omat determinista

�es eliminar un estat quan ja n'hi ha un altre que fa la mateixa funci�o. Dos estats
fan la mateixa funci�o quan qualsevol entrada d�ona el mateix resultat tant si es

parteix d'un estat com de l'altre. Diem que els dos estats s�on, en aquest cas,

indistingibles. Cal tenir en compte que, quan ens referim al resultat que d�ona

una entrada a partir d'un estat, ens limitem a un dels dos que tenen rellev�ancia:

que s'accedeixi a un estat acceptador o que s'accedeixi a un estat no acceptador.
L'eliminaci�o d'un estat ha de comportar que les entrades que hi arribaven hauran
de ser readre�cades a l'estat indistingible romanent. De fet, pot haver-hi una

pluralitat d'estats que siguin indistingibles d'un de donat. N'hi ha prou, doncs, de

conservar un estat per a cada classe d'indistingibles. Formalitzarem a continuaci�o
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aquests conceptes.

Definici�o. Sigui M = hQ;�; �; q0; F i un dfa. Per a dos estats qualssevol de

M , p i q, direm que p �es equivalent a q, o que p i q s�on indistingibles, i ho

representarem per p � q, quan

8w2�� p�w 2 F () q �w 2 F .

Exemple 5.1 Els estats D i E de l'aut�omat de la �gura 5.1 s�on indistingibles

ja que, per a tot mot w, es compleix

D �w2F ()E �w2F ()w2b�afa ; bg� :

a

b

a

b

a

b

bb

a

a

F

E

D

A

C

B a,b

Fig. 5.1 Un dfa que cont�e estats indistingibles

Observeu que la relaci�o d'indistingibilitat �es una relaci�o d'equival�encia. La

representarem per EM . Com a tal, indueix una partici�o del conjunt d'estats en
classes d'estats indistingibles. Considerant aquestes classes com a estats individ-

uals, obtenim l'aut�omat quocient, de�nit de la manera seg�uent.

Definici�o. SiguiM = hQ;�; �; q0; F i un dfa. Anomenarem aut�omat quocient

de M per EM el dfa �M = h �Q;�; ��; [q0]; �F i, tal que

- �Q �es el conjunt quocient de Q per EM ,

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

- [q0]2 �Q �es la classe de q0,

- �F � �Q �es la imatge de F , �es a dir, �F = f[q] j q2Fg .

La funci�o de transici�o quocient, �� : �Q��� ! �Q, es de�neix, per a tot s��mbol a de

�, com a ��([q]; a) = [�(q; a)] , o b�e [q] � a = [q � a] amb la nostra notaci�o habitual.

Observeu que la funci�o �� est�a ben de�nida, �es a dir, que no dep�en del repre-

sentant q elegit, ja que si p � q aleshores, per a tot s��mbol a de � ; p � a � q � a .
En efecte, si suposem que existeix w 2 �� tal que (pa) �w 2 F i (qa) �w =2 F ,

aleshores �es clar que p�(aw)2F , i q�(aw) =2 F , i aix�o est�a en contradicci�o amb la
hip�otesi p � q.
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Exemple 5.2 La relaci�o d'indistingibilitat que hem de�nit ens d�ona les clas-

ses d'equival�encia seg�uents sobre l'aut�omat de la �gura 5.1:

fAg ; fB;Cg ; fD;Eg ; fFg :

Per tant, l'aut�omat quocient corresponent �es el de la �gura 5.2.

B,C D,E
a,b a,b a

FA

b a,b

Fig. 5.2 L'aut�omat quocient corresponent al dfa de la �gura 5.1

L'aut�omat quocient que acabem de descriure �es, de fet, l'aut�omat m��nim que

estem buscant. Les proposicions que es presenten a continuaci�o demostren, d'una

banda, que el llenguatge que reconeix l'aut�omat quocient �es el mateix que el que
reconeix l'aut�omat original i, d'altra banda, que sigui quin sigui l'aut�omat de

qu�e partim, si els seus estats s�on tots accessibles, llavors l'aut�omat quocient que

obtenim �es sempre el mateix, no n'hi ha cap amb un nombre menor d'estats i �es
l'�unic amb aquest nombre d'estats.

Proposici�o. L(M) = L( �M).

Demostraci�o. Tenim que, per a tot mot w de ��,

w2L( �M)()[q0]�w2 �F()[q0 �w]2 �F() q0 �w2F()w2L(M) ;

on la primera i la quarta equival�encies provenen de la de�nici�o de llenguatge
reconegut per �M i M , respectivament, la segona prov�e de la de�nici�o de �� i la
tercera de la de�nci�o de �F . tu

Proposici�o. El nombre d'estats de �M �es menor o igual que el de M , i quan

�es igual es t�e M = �M .

Demostraci�o. La primera part de l'enunciat �es conseq�u�encia directa de la

construcci�o, ja que els estats de �M s'han obtingut per agrupaci�o dels deM . Quant

a la segona part, quan M i �M tenen el mateix nombre d'estats, l'epimor�sme

can�onic que transforma M en �M �es un isomor�sme. En altres paraules, cada

classe d'equival�encia est�a constitu��da exactament per un estat. Es tracta, doncs,

que per a cada estat q de M hi ha l'estat fqg de �M , i tota transici�o q � w = p de

M es converteix en una transici�o fqg � w = fpg de �M . tu
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Proposici�o. Si M1 i M2 s�on dos aut�omats que reconeixen un mateix llen-

guatge, i si tots els estats d'aquests dos aut�omats s�on accessibles, aleshores els

seus aut�omats quocient respectius, �M1 i �M2, s�on iguals.

Demostraci�o. Siguin �M1 = hQ1; �; �1; p0; F1i i �M2 = hQ2; �; �2; q0; F2i. De la
construcci�o de �M1 resulta que tots els seus estats s�on distingibles

8pi; pj2Q1 pi 6= pj =) 9z2�� :(piz2F1 () pjz2F1);

�es a dir, almenys hi ha un mot que a partir d'un d'ells duu a un estat acceptador

i a partir de l'altre no hi duu. El mateix pot dir-se dels estats de Q2.

Podem a�rmar ara el seg�uent:

8x; y2�� p0x = p0y () q0x = q0y. (1)

En efecte. Altrament existirien mots x i y tals que

p0x = p0y i q0x 6= q0y (o a l'inrev�es).

Com que q0x i q0y s�on estats distingibles diferents, hi ha algun mot z que els

distingeix, aix��, per exemple, q0xz 2F2 i q0yz =2 F2. En canvi, p0xz = p0yz, �es a
dir, els dos aut�omats no reconeixerien el mateix llenguatge.

La condici�o anterior permet de�nir un isomor�sme entre els aut�omats �M1 i
�M2. Considerem una enumeraci�o arbitr�aria dels estats de Q1 que mant�e p0 com
a estat inicial. Sigui Q1 = fp0; p1; : : : ; png. Siguin w1; : : : ; wn mots tals que

p0w1 = p1; : : : ; p0wn = pn. Aquests mots existeixen perqu�e tots els estats de
�M1 s�on accessibles. Enumerem ara els estats de Q2, comen�cant per l'inicial q0,
de la manera seg�uent: q0w1 = q1; : : : ; q0wn = qn. En virtut de 1, tots els estats

qi obtinguts aix�� s�on diferents, �es a dir, l'aplicaci�o pi 7! qi �es injectiva. Com que

igualment haur��em pogut construir una injecci�o en sentit contrari, de Q2 a Q1,
resulta for�c�os que els dos aut�omats tinguin el mateix nombre d'estats. Per tant,

l'aplicaci�o que estem considerant �es una bijecci�o. Anem a veure que es tracta
d'un isomor�sme, �es a dir

8i; j 8w2�� piw = pj =) qiw = qj.

En efecte, piw = p0wiw i tenim p0wiw = p0wj. Per tant, en virtut de 1 resulta
q0wiw = q0wj, �es a dir que qiw = qj. tu

Com a resultat de les proposicions anteriors podem enunciar el teorema seg�uent.

Teorema. Per a tot llenguatge regular L existeix un �unic aut�omat determinista

de m��nim nombre d'estats que el reconeix. Aquest aut�omat �es el que s'obt�e a partir

de qualsevol dfa que reconegui L i que tingui tots els estats accessibles, fent-ne

el quocient per la relaci�o d'indistingibilitat.
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5.2 Algorisme de minimitzaci�o

Acabem de veure que, per trobar l'aut�omat m��nim associat a un dfa donat,
en tenim prou a fer-ne el quocient per la relaci�o d'indistingibilitat. Ara l'�unic

problema �es construir la partici�o associada a aquesta relaci�o. Com que la seva

de�nici�o fa intervenir un conjunt in�nit de condicions (una per a cada mot w),

no sembla evident com decidir quan p � q, per a p i q donats. A continuaci�o

veurem una manera d'aconseguir-ho.

Definici�o. Donats p; q2Q i un natural k, diem que p i q s�on k-indistingibles i

ho representem per p �k q quan

8w2�� jwj6 k =) (pw2F () qw2F ) .

�Es a dir, quan no �es possible diferenciar el comportament dels dos estats sense

utilitzar mots de longitud superior a k.

�Es clar que per a qualsevol k la relaci�o de k-indistingibilitat �es tamb�e una

relaci�o d'equival�encia. La representarem per EkM . A m�es, aquestes relacions EkM
ens permeten rede�nir de manera senzilla la relaci�o EM . Aquest fet es troba
enunciat a la proposici�o seg�uent, la demostraci�o de la qual �es immediata.

Proposici�o. Per a tot parell d'estats p i q, p � q () 8k> 0 p �k q .

Les relacions de k-indistingibilitat tamb�e es poden caracteritzar de manera

recurrent. Aix�o ens permetr�a calcular-les algor��smicament.

Proposici�o. Per a tot parell d'estats p i q, i per a tot natural k, la k-indistingi-

bilitat es caracteritza recurrentment de la manera seg�uent:

k = 0. p �0 q () ( p2F , q2F )

k > 0. p �k q () p �k�1 q ^ 8a2� p�a �k�1 q �a .

Demostraci�o. Representem per �k el conjunt de tots els mots sobre � de
longitud k i per �6k el conjunt de mots sobre � de longitud menor o igual a k.

Separem la demostraci�o en dos casos dependents del valor de k.

a) k = 0

p �0 q () 8w2�60 (p�w2F , q �w2F )

() (p2F , q2F )

b) k > 0

()) En primer lloc, del fet que 8w2�6k p�w2F () q �w2F , dedu��m com a

cas particular que p �k�1 q. En segon lloc, per a qualsevol a 2� i per a
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qualsevol w2�6k�1 es t�e

p�(aw)2F() q �(aw)2F ,

�es a dir, (pa)�w2F()(qa)�w2F , que �es el mateix que p�a �k�1 q �a .

(() Sigui w 2 �6k. Si jwj < k, com que p �k�1 q, es t�e per de�nici�o que

p �w 2 F() q �w 2 F . Si, en canvi, jwj = k, aleshores w = aw1 amb
jw1j = k � 1. Com que per hip�otesi es t�e p�a �k�1 q �a, aleshores

(pa)�w12F , (qa)�w12F =) p�(aw1)2F , q �(aw1)2F

=) p�w2F , q �w2F :

Dels dos casos precedents, se'n dedueix p �k q. tu

Fins ara hem posat de manifest la correspond�encia entre les relacions d'equiva-

l�encia: EM i EkM , i hem vist com es podrien calcular recursivament les classes de
k-indistingibilitat. Finalment, la proposici�o seg�uent ens diu que no ens caldr�a

calcular totes les relacions EkM .

Proposici�o. Existeix un natural m6 jQj � 1 tal que 8k>m E
m
M =E

k
M .

Demostraci�o. El fet que perqu�e dos estats siguin k-equivalents hagin de ser
pr�eviament (k�1)-equivalents fa que les relacions EkM siguin re�naments successius
de E0

M , la qual simplement separa els estats de l'aut�omat en dues classes: F i

Q{F . Com que el nombre d'estats de l'aut�omat �es �nit ha d'existir un m m�es
petit que aquest nombre tal que EmM =E

m+1
M . En aquest cas es t�e

8p; q2Q; p �m+2 q () p �m+1 q ^ 8a2� p�a �m+1 q �a

() p �m q ^ 8a2� p�a �m q �a

() p �m+1 q

Per tant, Em+1
M =E

m+2
M i, en general, EmM =E

k
M per a tot k>m. tu

Corol.lari. Amb les notacions utilitzades �es clar que EM =E
m
M .

Els resultats de les tres proposicions anteriors ens permeten el c�alcul de les

classes d'indistingibilitat i, per tant, la construcci�o efectiva de l'aut�omat m��nim.

La �gura 5.3 reecteix a grans trets els passos b�asics d'aquest algorisme de mini-
mitzaci�o.
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algorisme aut�omat m��nim (M: un dfa hQ;�; �; q0; F i)
retorna ( �M : un dfa)

variables Cant, C, k fvars

Cant := calcular les classes de Q per a E0
M ;

C := calcular les classes de Q per a E1
M ;

k := 2;

mentre Cant 6= C fer

Cant := C;

C := calcular les classes de Q per a EkM ;

k := k + 1

fmentre
�M := aut�omat quocient de M per la relaci�o EkM ;
retorna �M

falgorisme

Fig. 5.3 Algorisme de minimitzaci�o

Observeu que les proposicions demostrades anteriorment garanteixen l'acaba-
ment i la correctesa de l'algorisme de minimitzaci�o. Vegem-ne ara el funcionament

amb alguns exemples.

Exemple 5.3 Considereu el dfa M de la �gura 5.4.

b b
C

a
GE

a

b
a

A

a
a b b a,b

b
a

bFD
a

IH

b

a b

a

J

M

B

Fig. 5.4 Un dfa que no �es m��nim

A l'hora d'aplicar l'algorisme de minimitzaci�o ens ser�a m�es c�omode treballar

amb la taula de transicions, reectida a la taula 5.1.
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Taula 5.1 Taula de transicions del dfa de la �gura 5.4

a b

A B C

B D E

C A B

yD C F

yE G H

F H B

yG I I

H J F

I H J

J G E

Apliquem l'algorisme de minimitzaci�o, pas a pas, per veure com funciona. Les

classes d'equival�encia per a E0M s�on les que separen els estats acceptadors dels

que no ho s�on,

fA;B;C; F;H; I; Jg i fD;E;Gg :

Calculem ara les classes per a E1
M

i obtenim

fA;C; F;H; Ig; fB; Jg; fD;Gg i fEg :

Com que E0M 6=E
1

M , calculem les classes per a E2M ,

fA;Hg; fC;F; Ig; fB; Jg; fD;Gg i fEg :

Com que E1M 6=E
2

M , calculem les classes per a E3M ,

fA;Hg; fC;F; Ig; fB; Jg; fD;Gg i fEg ;

i ens trobem amb E
2

M =E
3

M . Aix��, l'aut�omat determinista m��nim buscat �es

l'aut�omat de cinc estats de la �gura 5.5 que correspon a l'aut�omat quocient de

M per E3M .

a

a,bb

E

AH

BJ

CFI

DG

b a

ba

b

a

Fig. 5.5 El dfa m��nim equivalent a l'aut�omat de la �gura 5.4
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Exemple 5.4 Presentarem a continuaci�o un exemple complet de construcci�o

d'un dfa m��nim. Reprendrem el llenguatge L, de�nit a l'exemple 4.3, for-

mat pels mots sobre l'alfabet fa; bg que contenen algun parell de s��mbols a

separats per una cadena de longitud m�ultiple de tres i construirem el dfam��nim

corresponent d'una manera alternativa a les proposades �ns ara. Observeu que

una formalitzaci�o possible d'aquest llenguatge �es la seg�uent:

L = fw2��
j 9x; y; z2��

9n> 0 w=xayaz ^ jyj=3n g :

Per tant, podem pensar el llenguatge L com a concatenaci�o de tres llen-

guatges m�es, L = L1L2L3, on L1 �es el llenguatge dels mots que acaben en a,

L2 �es el llenguatge dels mots de longitud m�ultiple de tres i L3 �es el llenguatge

dels mots que comencen per a. Els aut�omats M1, M2 i M3 de la �gura 5.6 s�on

aut�omats senzills que reconeixen els llenguatges L1, L2 i L3, respectivament.

Concatenant aquests tres aut�omats obtindrem f�acilment l'aut�omat buscat.

M3

GF
a

a,b

2M

C D E
a,b a,b

a,b

M1

A B
a

a,b

Fig. 5.6 Aut�omats �nits que reconeixen els llenguatges L1, L2 i L3

El nfa que resulta de la concatenaci�o dels aut�omats M1 i M2 de la �gura

5.6 est�a representat a la �gura 5.7.

EA B C D
a

a,b

a,b a,b

a,b

a,b

Fig. 5.7 nfa que reconeix el llenguatge L1L2

El nfa que resulta de la concatenaci�o de l'aut�omat de la �gura 5.7 amb

l'aut�omat M3 de la �gura 5.6 est�a representat a la �gura 5.8.



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

A B E
a a,b a,ba,b

a,b

C

a a
a,b

D

G

a,b

Fig. 5.8 nfa que reconeix el llenguatge L1L2L3=L

La determinitzaci�o d'aquest darrer aut�omat d�ona lloc a un dfa de dotze

estats, representat a la taula A de la �gura 5.9. La taula B de la mateixa �gura

�es igual que la A, amb els estats canviats de nom per tal de facilitar el proc�es

de minimitzaci�o

Taula A Taula B

a b a b

A AB A 1 2 1
AB F AD 2 3 4
yF F F y3 3 3
AD ABE AE 4 5 6
ABE F ACD 5 3 7
AE ABC AC 6 8 9
ACD F ADE 7 3 10
ABC F AD 8 3 4
AC F AD 9 3 4
ADE ABCE ACE 10 11 12
ABCE F ACD 11 3 7
ACE F ACD 12 3 7

Fig. 5.9 Determinitzaci�o del nfa de la �gura 5.8

Fem notar que l'estat de nom F de la taula A de transicions precedent

resumeix tots els estats del dfa que contenen l'estat G del nfa de la �gura

5.9. Aix�o porta impl��cit un primer pas de minimitzaci�o que �es correcte, ja que

tots aquests estats serien acceptadors i, per tant, 0 equivalents i l'algorisme de

minimitzaci�o no els separaria mai, ja que formen un subgraf tancat per causa

de l'arc amb qualsevol s��mbol de l'estat G cap a ell mateix. Adonar-nos d'un

fet com aquest pot estalviar molta feina en el proc�es de determinaci�o previ a

l'obtenci�o de l'aut�omat m��nim (sobretot si el fem a m�a!). En aquest mateix

exemple, ens hauria sortit un dfa de setze estats.

El darrer pas per arribar a la soluci�o ser�a minimitzar l'aut�omat determinista

de dotze estats de la taula B seguint l'algorisme de minimitzaci�o presentat en
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aquesta secci�o. Les classes d'equival�encia per a E
0

M
s�on les que separen els

estats acceptadors dels no acceptadors,

f1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12g i f3g :

Calculem ara les classes per a E1M i obtenim

f1; 4; 6; 10g; f2; 5; 7; 8; 9; 11; 12g i f3g :

Com que E0M 6=E
1

M , calculem les classes per a E2M ,

f1; 4g; f6; 10g; f2; 8; 9g; f5; 11; 12g; f7g i f3g :

Com que E1
M
6=E

2

M
, calculem les classes per a E3

M
,

f1g; f4g; f6g; f10g; f2; 8; 9g; f5; 11; 12g; f7g i f3g :

Com que E2
M
6=E

3

M
, calculem les classes per a E4

M
, i ens trobem amb E3

M
=E

4

M
.

Aix��, l'aut�omat determinista m��nim per recon�eixer L �es l'aut�omat de vuit estats

de la �gura 5.10, en qu�e hem etiquetat amb la lletra A l'estat format per

f2; 8; 9g i amb la lletra B l'estat f5; 11; 12g. Adoneu-vos que resulta, tal com

era previsible, el mateix aut�omat que hav��em presentat a la �gura 4.3 del

cap��tol 4.

1 a

a,b

b

b

a

a

a

b

a,b b

a

3

6 4 B 7

A

b a,b

10

Fig. 5.10 dfa m��nim que reconeix el llenguatge L

5.3 Sobre la talla del DFA m��nim

L'indeterminisme en aut�omats �nits �es una eina molt �util per dissenyar aut�omats

de manera senzilla. L'algorisme de determinitzaci�o construeix dfas equivalents,

per�o pot fer cr�eixer el nombre d'estats de manera exponencial. L'aplicaci�o pos-

terior de l'algorisme de minimitzaci�o, presentat en aquest cap��tol, ens permet
reduir aquests dfas als de m��nim nombre d'estats. Ara podr��em preguntar-nos si

aquesta reducci�o a l'aut�omat m��nim �es sempre signi�cativa, en altres paraules, si
evita sempre la possible explosi�o exponencial en el nombre d'estats de la versi�o
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determinista enfront de la indeterminista. La resposta �es negativa en el cas pitjor,

ja que hi ha llenguatges per als quals el dfam��nim t�e un nombre d'estats exponen-

cial respecte del nombre d'estats del seu equivalent indeterminista. Estudiem-ne

un exemple concret.

Considereu el nfa de la �gura 5.11 que reconeix el llenguatge dels mots,

sobre l'alfabet � = fa ; bg, que tenen un s��mbol a a l'antepen�ultima posici�o.

Anomenarem L2 aquest llenguatge. Es t�e L2=��a�2 .

1 2 a,ba
3 4

a,b

a,b

Fig. 5.11 nfa que reconeix el llenguatge L2 = ��a�2

�Es immediat veure com es pot generalitzar la construcci�o de la �gura 5.11 a

nfas que reconeguin els llenguatges L3 =��a�3, L4 =��a�4, etc. Simplement
es tracta d'anar allargant la cadena d'estats que porten cap a l'estat acceptador

amb qualsevol s��mbol, a mesura que anem anticipant la posici�o del s��mbol a a
recon�eixer.

En general, el nfa que reconeix el llenguatge Ln = ��a�n, per a un n donat,
t�e n+2 estats (vegeu la �gura 5.12), per�o qu�e passa amb el dfa m��nim correspo-
nent? La resposta �es que t�e 2n+1 estats. Vegem formalment que no pot tenir-ne

menys (deixem per al lector, a l'exercici 5.2, la demostraci�o de l'exist�encia de tal

aut�omat).

+2n1 2 3a,ba a,b a,b. . .

a,b

Fig. 5.12 nfa que reconeix el llenguatge Ln = ��a�n

Proposici�o. Donat el llenguatge Ln = ��a�n sobre � = fa; bg, on n> 0, se

satisf�a que tot dfa que el reconeix t�e, com a m��nim, 2n+1 estats.

Demostraci�o. Procedirem per reducci�o a l'absurd. Suposem que existeix un

aut�omat M = hQ;�; �; q0; F i tal que L(M)=Ln i jjQjj < 2n+1. En tal cas, han
d'existir dos mots, x; y2��, diferents i de longitud n+1, tals que q0�x=q0�y (ja

que hi ha 2n+1 mots diferents sobre � de longitud n + 1). Sigui z el su�x com�u
m�es gran entre x i y. Aleshores existeixen x0; y02�� tals que x=x0az i y=y0bz.
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Sigui m=n�jzj. Considereu ara els mots w1 = x0azam i w2=y0bzam. Clarament

w12Ln (ja que t�e un s��mbol a a dist�ancia n del �nal del mot) i w2 =2 Ln (ja que

t�e un s��mbol b a aquesta dist�ancia), per�o l'aut�omatM �es incapa�c de distingir-los,

ja que

q0 �w1 = q0 �(xa
m) = (q0 �x)�a

m = (q0 �y)�a
m = q0 �(ya

m) = q0 �w2 .

Arribem a la contradicci�o que M accepta o rebutja tots dos mots. Per tant,
podem concloure que no existeix l'aut�omat M suposat. tu

Si generalitzem la proposici�o anterior sobre un alfabet � amb s s��mbols, la

�ta inferior en el nombre d'estats �es sn+1, com es pot comprovar f�acilment.

Exemple 5.5 Per al cas particular de n=2, un nfa que reconeix L2 �es el de

la �gura 5.11. Anem a comprovar que el dfa m��nim equivalent �es un aut�omat

de 23= 8 estats.

Si determinitzem el nfa de la �gura 5.11, obtenim directament el dfa de

vuit estats de la �gura 5.13.

a

a

b

b

a

b

a

b

a

b

a

b b a

2

3

5

1

7

4

86

b a

Fig. 5.13 dfa que reconeix el llenguatge L2 = ��a�2

Comprovem ara que aquest aut�omat �es m��nim.

Classes d'equival�encia per a E0
M
: f1; 2; 3; 4g i f5; 6; 7; 8g :

Classes d'equival�encia per a E1
M
: f1; 2g; f3; 4g; f5; 6g i f7; 8g :

Classes d'equival�encia per a E2
M
: f1g; f2g; f3g; f4g; f5g; f6g; f7g i f8g :

Evidentment, E2
M

=E
3

M
i ja hem acabat la minimitzaci�o. Per tant, l'aut�o-

mat de partida era m��nim, tal com hav��em previst. Fixeu-vos que l'aut�omat

que hem constru��t �es el mateix dfa de vuit estats constru��t a l'exemple 4.4, amb

l'�unica difer�encia de les etiquetes associades a cada estat. No costa gaire com-

provar que el criteri de construcci�o seguit a l'exemple 4.4 ens porta a l'obtenci�o

directa de dfas m��nims per als llenguatges Ln.
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Resumint, hem vist que hi ha llenguatges que necessiten aut�omats �nits amb

molts estats i que, en el cas pitjor, el pas d'un aut�omat no determinista al cor-

responent determinista m��nim comporta un creixement exponencial del nombre

d'estats.

5.4 Equival�encia entre aut�omats

Donat un model d'especi�caci�o de llenguatges, per exemple, el dels aut�omats

�nits, un problema decisional t��pic �es determinar l'equival�encia de dos repre-

sentants qualssevol d'aquest model. Els algorismes generals de determinitzaci�o i

minimitzaci�o d'aut�omats �nits, juntament amb la propietat d'unicitat de l'aut�o-

mat m��nim, permeten establir un marc clar de comparaci�o d'aut�omats i resoldre

el problema de l'equival�encia de nfas. En efecte:

Donats dos nfas qualssevol, M1 i M2, aquests s�on equivalents (reconeixen el

mateix llenguatge) si i nom�es si els aut�omats m��nims corresponents de M1 i

M2 s�on el mateix aut�omat.

La decidibilitat del problema de l'equival�encia entre aut�omats �nits �es una

bona propietat, associada a la fam��lia dels llenguatges regulars, que no podem

extrapolar a la resta de models m�es complexos que veiem al llarg d'aquest curs.
Per exemple, en el marc dels llenguatges incontextuals, el problema de l'equiva-

l�encia de gram�atiques no �es decidible, si b�e quan ens restringim als llenguat-

ges incontextuals deterministes (subfam��lia dels incontextuals que estudiarem al
cap��tol 8) s�� que �es decidible1. Podem afegir que el problema de l'equival�encia

de programes �es tamb�e indecidible. Observeu, a m�es, que, com ja hem posat
de manifest al cap��tol precedent, la fam��lia dels llenguatges regulars �es tancada

respecte de les operacions conjuntistes cl�assiques, cosa que no passa en altres

fam��lies (recordeu, per exemple, la intersecci�o de cfls vista al cap��tol 2). El fet
que en la fam��lia dels llenguatges regulars es compleixin totes aquestes propietats

confereix a aquesta fam��lia una senzillesa que no tenen altres classes derivades de
models de c�alcul m�es complexos.

�Es interessant d'observar que existeix una altra demostraci�o de la decidibilitat

del problema de l'equival�encia d'aut�omats �nits que no apel.la en absolut a la

propietat d'unicitat de l'aut�omat m��nim. Vegem-la a continuaci�o.

Suposem que tenim dos aut�omats �nits M1 i M2 que reconeixen, respectiva-
ment, els llenguatges L1 i L2. Considerem ara el llenguatge L3 de�nit a partir

d'ells dos de la manera seg�uent: L3=(L1\L2)[(L1\L2). �Es immediat comprovar

1Aquest resultat ha estat demostrat recentment en [Sen97].
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que se satisf�a l'equival�encia seg�uent, L1=L2 () L3=/ . Com que les operacions

de reuni�o, intersecci�o i complementaci�o s�on constru��bles, aleshores podem trobar

un dfa M3 que reconeix el llenguatge L3. Per tant, els aut�omats M1 i M2 s�on

equivalents si i nom�es si l'aut�omat M3 no accepta cap mot. Observeu �nalment

que aquesta propietat �es decidible, ja que �es equivalent a comprovar que tots els

estats accessibles de M3 s�on no acceptadors.

Tot i que aquesta demostraci�o tamb�e comporta un m�etode per decidir l'equiva-

l�encia d'aut�omats �nits, a la pr�actica �es millor utilitzar el m�etode de comparaci�o

dels aut�omats m��nims ja que t�e una complexitat menor en el cas pitjor.

Exercicis

5.1 Trobeu dfas m��nims per als aut�omats constru��ts a l'exercici 4.1.

5.2 Donat el llenguatge Ln=��a�n sobre �=fa; bg, on n� 0. Demostreu que el dfa m��nim

que el reconeix t�e exactament 2n+1 estats.

5.3 Per a cada enter n� 1, de�nim Ln com el llenguatge format pels mots sobre l'alfabet

f0 ; 1g tals que el seu valor binari �es una pot�encia de 2n. Demostreu que l'aut�omat m��nim

que reconeix Ln t�e n+ 2 estats.

5.4 Per a cada enter n� 1, considerem el llenguatge format per � i pels mots sobre l'alfabet

f0 ; 1g tals que el seu valor binari �es un m�ultiple de n. Demostreu que l'aut�omat m��nim

que reconeix aquest llenguatge t�e � + q estats, on �� 0 i el nombre senar q s�on els dos

�unics enters tals que n=2� � q.

5.5 Demostreu que, si un dfa �es m��nim, llavors per a tot parell d'estats diferents, qi i qj ,

existeix un mot w tal que o b�e qiw �es un estat acceptador i qjw no ho �es o b�e qjw �es un

estat acceptador i qiw no ho �es.

5.6 Demostreu que, si un dfa �es m��nim, llavors si hi ha algun estat acceptador q tal que per

a tot s��mbol a de l'alfabet satisf�a que qa = q, llavors q �es l'�unic estat acceptador amb

aquesta propietat.

5.7 Sigui L un llenguatge regular i sigui M = hQ;�; �; q0; F i el seu dfa m��nim. Demostreu

que el llenguatge L0 = fw 2�� j 8q 2Q �(q; w) =2 Fg est�a format pels mots que no s�on

su�xos de L. Trobeu un contraexemple d'aquest resultat quan l'aut�omat M no �es m��nim.

5.8 Associem a cada aut�omat �nit determinista M = hQ;�; �; q0; F i la congru�encia seg�uent

entre els mots de ��

x �
M

y
def
() 8q2Q qx=qy.

1. Demostreu que es tracta efectivament d'una congru�encia, �es a dir, que
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1.1 �es una relaci�o d'equival�encia,

1.2 �es compatible amb la concatenaci�o, �es a dir, que

8x1; x2; y1; y2 x1 �
M

x2 ^ y1 �
M

y2 =) x1y1 �
M

x2y2:

2. Demostreu que aquesta congru�encia �es d'��ndex �nit, �es a dir, que el conjunt de les

classes d'equival�encia �es �nit.

3. Demostreu que, per a tot mot x2��, la classe [x] de mots congruents amb x �es un

llenguatge regular, tot de�nint un dfa que la reconeix.

4. Demostreu que el llenguatge reconegut per M �es la reuni�o d'algunes de les classes

d'aquesta congru�encia (teorema de Myhill, 1957) .

5.9 Donat un llenguatge qualsevol L � ��, regular o no, li associem la congru�encia seg�uent

entre els mots de ��

x �
L

y
def
() (8z1; z22�

� z1xz22L () z1yz22L).

1. Demostreu que es tracta efectivament d'una congru�encia.

2. Demostreu que 8x2�� x2L () [x] � L.

3. Demostreu que, quan la congru�encia associada a L �es d'��ndex �nit, el llenguatge L �es

regular.

5.10 Sigui L � �� un llenguatge regular. Considerem la congru�encia associada a aquest

llenguatge.

1. Demostreu que, per a qualsevol dfa M que reconegui L, la congru�encia associada a

M �es un re�nament de l'associada a L. �Es a dir, que

8x; y2�� x �
M

y =) x �
L

y.

2. Demostreu que, si M �es l'aut�omat m��nim que reconeix L, la congru�encia associada a

M coincideix amb l'associada a L.

5.11 Donat un llenguatge qualsevol L � ��, regular o no, li associem la relaci�o d'equival�encia

seg�uent entre els mots de ��

x �
L

y
def
() (8z2�� xz2L () yz2L).

1. Demostreu que es tracta efectivament d'una relaci�o d'equival�encia.

2. Demostreu que �es invariant a dreta, �es a dir, que

x �
L
y =) 8z2�� xz �

L
yz.

3. Demostreu que 8x2�� x2L () [x] � L.

4. Demostreu que, quan la relaci�o d'equival�encia associada a L �es d'��ndex �nit, el llen-

guatge L �es regular (teorema de Nerode, 1958).

5.12 Donat un llenguatge regular L, considerem la relaci�o d'equival�encia de�nida a l'exercici

anterior. Constru��m, a partir d'ella, el dfa que t�e per estats les classes d'equival�encia; per

estat inicial la classe [�]; per estats acceptadors les classes que corresponen als mots que

pertanyen a L; i per funci�o de transici�o la que fa correspondre a cada classe [x] i a cada

s��mbol a de l'alfabet la classe [xa]. Demostreu que aquest aut�omat �es precisament el dfa

m��nim que reconeix L.
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Cap��tol 6 Expressions regulars i gram�atiques regulars

6.1 Introducci�o

Els llenguatges regulars han estat tractats als dos cap��tols anteriors a partir de

la seva de�nici�o com a llenguatges reconeguts per aut�omats �nits. El concepte

d'aut�omat �nit pot ser generalitzat a monoides qualssevol (m�es enll�a dels de la

forma ��, formats per mots) tot mantenint-ne la de�nici�o. Donat un monoide

M qualsevol, s'anomenen llenguatges recognoscibles sobre M , els subconjunts de

M que s�on reconeguts per algun aut�omat �nit sobre M . La fam��lia d'aquests

llenguatges es representa per Rec(M).

Exemple 6.1 Considerem el monoide (Z;+) dels enters amb l'addici�o, al qual

ens referirem simplement per Z. Un aut�omat �nit sobre Z �es una estructura

de la forma hQ;Z; �; q0; F i, on Q, q0 i F tenen el signi�cat habitual de conjunt

�nit d'estats, estat inicial i subconjunt d'estats acceptadors, respectivament.

Els axiomes que caracteritzen la funci�o de transici�o � s'expressen, en aquest

cas, aix��:

8q 2 Q 8m;n 2 Z

�
(1) �(q; 0) = q

(2) �(q;m+ n) = �(�(q;m); n):

Podem mantenir el conveni de representar la funci�o de transici�o amb el mateix

signe d'operaci�o que s'utilitza per al monoide. En aquest cas, els axiomes

anteriors s'escriuen aix��:

q + 0 = q

q + (m + n) = (q +m) + n:

Remarquem que per de�nir una funci�o de transici�o qualsevol nom�es cal especi-

�car el conjunt �nit de valors que pren sobre Q� f�1; 1g, ja que Z �es generat

additivament per f�1; 1g. L'aut�omat �nit de la �gura 6.1 reconeix el conjunt

de nombres que s�on congruents amb 1 m�odul 4.
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Fig. 6.1 Un aut�omat �nit sobre el monoide (Z;+)

�Es f�acil de constatar que la fam��lia de llenguatges recognoscibles sobre

aquest monoide, Rec(Z;+), est�a constitu��da exactament pels conjunts formats

per alguna reuni�o �nita de progressions aritm�etiques (sense primer ni �ultim

element) de nombres positius i negatius.

En el cas que ens ocupa, el dels llenguatges recognoscibles sobre un monoide

de la forma ��, Kleene [Kle56] va caracteritzar Rec(��), en termes algebraics,

com la m��nima fam��lia de llenguatges que era tancada respecte de les operacions

de reuni�o, concatenaci�o i estrella i que contenia els conjunts �nits.

Aquesta de�nici�o tamb�e pot ser generalitzada a monoides qualssevol. Donat

un monoide M , i un subconjunt A de M , podem de�nir A� com el submonoide

generat per A, �es a dir, com el m��nim submonoide que cont�e A. En aquestes

condicions, s'anomena fam��lia de conjunts racionals de M , i es representa per

Rat(M), la m��nima fam��lia que cont�e els subconjunts �nits deM i que �es tancada

respecte de la reuni�o, de l'operaci�o pr�opia del monoide i de l'operaci�o estrella. En

general, per a monoidesM qualssevol, Rec(M) iRat(M) s�on fam��lies diferents. I

ni tan sols cap de les dues inclusions pot ser establerta amb car�acter general. Aix��

doncs, el que estableix el teorema de Kleene, les bases del qual desenvoluparem en

aquest cap��tol, �es que en el cas de llenguatges sobre algun alfabet �, Rec(��) =

Rat(��).1

Exemple 6.2 En el cas del monoide (Z;+) de l'exemple anterior, no es t�e la

igualtat entre Rec(Z) i Rat(Z). N'hi ha prou de constatar que Rat(Z) inclou,
per de�nici�o, tots els subconjunts �nits de Z, mentre que l'�unic subconjunt

�nit de Rec(Z) �es el buit. Deixem com a exercici per al lector demostrar que

Rec(Z)� Rat(Z).

1Un estudi de les fam��lies Rec(M) i Rat(M) per a monoides M qualssevol pot trobar-se al cap��tol III de

la refer�encia [Ber79].
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Exemple 6.3 Hi ha d'altres monoides, a part dels formats per mots sobre

algun alfabet, que tamb�e satisfan el teorema de Kleene. Per exemple, el monoide

(N;+), format pels nombres naturals amb l'addici�o. Es t�e Rec(N) = Rat(N),
cosa que es dedueix directament de l'isomor�sme entre els conjunts de nombres

naturals i els llenguatges sobre alfabets uniliterals.

6.2 Expressions regulars

Els llenguatges racionals sobre un alfabet � qualsevol, que en aquesta mateixa

secci�o demostrarem que coincideixen amb els llenguatges regulars, admeten des-

cripcions que utilitzen tan sols els s��mbols de � i els de les operacions b�asiques

entre llenguatges. Aquestes descripcions, que anomenarem expressions regulars,

especi�quen de manera directa la forma en qu�e el llenguatge considerat pot ser

descompost en una cadena �nita d'operacions elementals.

Definici�o. Sigui � un alfabet. Anomenarem expressi�o regular sobre � tota

cadena que satisfaci la de�nici�o recursiva seg�uent:

1. � i / s�on expressions regulars.

2. Per a cada s��mbol a de �, a �es una expressi�o regular.

3. Si r1 i r2 s�on expressions regulars, tamb�e ho s�on (r1+r2) i (r1 �r2).
4. Si r �es una expressi�o regular, tamb�e ho �es (r�).

5. Totes les expressions regulars sobre � s'obtenen aplicant 1, 2, 3 i 4.

Definici�o. Anomenarem llenguatge associat a una expressi�o regular r el llen-

guatge L(r) de�nit recursivament aix��:

1. f�g, / o fag, si r �es �, / o a, respectivament.

2. L(r1)[L(r2) o L(r1) � L(r2), si r = (r1+r2) o r = (r1�r2), respectivament.

3. (L(r1))
� si r = (r�1).

Suposarem una certa preced�encia sobre les operacions que ens permetr�a es-

talviar-nos una gran quantitat de par�entesis a l'hora d'escriure les expressions

regulars. En concret, l'estrella de Kleene ser�a la m�es priorit�aria i la concatenaci�o

tindr�a preced�encia sobre la uni�o. Aix��, escriurem l'expressi�o regular

(a+ (b � (c�))) ,

com a a+b�c� , sense que hi hagi cap ambig�uitat. Com �es habitual en les notacions

multiplicatives, ometrem usualment el s��mbol � en l'escriptura de les expressions

regulars. L'expressi�o regular anterior passa a ser, doncs, a + bc� . Tamb�e per

comoditat, escriurem r en comptes de L(r) per referir-nos al llenguatge associat
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a una expressi�o regular r qualsevol; nom�es els diferenciarem expl��citament quan

el context es presti a confusi�o.

Les expressions regulars permeten descriure de manera senzilla i entenedora

llenguatges regulars com els dels exemples seg�uents (considereu-los tots sobre

l'alfabet �=fa; b; cg).

Exemple 6.4 �
� i �+ s�on els llenguatges associats a

(a+ b+ c)
�

i (a+ b+ c) (a+ b+ c)
�

,

respectivament. Habitualment, se sol escriure r+ en comptes de rr�, on r �es

una expressi�o regular qualsevol.

Exemple 6.5 El llenguatge dels mots de longitud m�ultiple de tres �es el llen-

guatge associat a l'expressi�o regular: ( (a+ b+ c) (a+ b+ c) (a+ b+ c) )
�

.

En canvi, hi ha d'altres llenguatges regulars per als quals �es dif��cil donar

expressions regulars intu��tives.

Exemple 6.6 Un exemple el tenim en el llenguatge dels mots, sobre � =

fa; b; cg, que no contenen la subcadena abc. El problema prov�e de la di�cul-

tat d'expressar, en termes de reunions, concatenacions i estrelles, l'estructura

d'aquest llenguatge. Observeu que, en canvi, el llenguatge complementari de

l'anterior s�� que es pot descriure f�acilment amb una expressi�o regular: per exem-

ple, (a+ b+ c)
�

abc (a+ b+ c)
�

.

Donat un llenguatge regular, sempre existeixen in�nites expressions regulars

que el tenen com a llenguatge associat; direm que totes elles s�on equivalents. Un

dels problemes que resoldrem satisfact�oriament en aquesta secci�o �es el de decidir

l'equival�encia de dues expressions regulars qualssevol.

Exemple 6.7 El llenguatge dels mots que tenen un nombre parell de s��mbols

a �es el llenguatge associat a l'expressi�o regular

(b+ c)
�

+ ( (b+ c)
�

a (b+ c)
�

a (b+ c)
�

)
�

,

o, equivalentment,

(b+ c)
�

(a (b+ c)
�

a (b+ c)
�

)
�

,
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o encara,

(b+ c + a(b+ c)�a)
�

:

Un primer fenomen que constatarem �es que, mentre que en el marc dels

aut�omats �nits el pas d'un dfa que reconeix un cert llenguatge L al dfa que re-

coneix el complementari, L, �es una operaci�o immediata, en el marc de les expres-

sions regulars no �es aix�� de f�acil. Aix�o no t�e res d'estrany: mentre que la fam��lia

Rec(M) dels llenguatges reconeguts per aut�omats �nits �es tancada respecte de

la complementaci�o |sigui quin sigui el monoide M|, no succeeix el mateix amb

la fam��lia Rat(M) dels llenguatges racionals sobre M . Nom�es cal considerar el

monoide (N; �) dels nombres naturals amb la multiplicaci�o, que �es generat pels

nombres primers. N, doncs, no �es �nitament generat i no �es un conjunt racional.

En canvi, el seu complementari, el conjunt buit, s�� que ho �es. Veurem a continu-

aci�o que quan el monoide considerat �es ��, es t�e Rat(��) = Rec(��), �es a dir,

les expressions regulars caracteritzen exactament els llenguatges regulars.

Teorema. Un llenguatge �es regular si i nom�es si �es el llenguatge associat a una

expressi�o regular.

Demostraci�o. La demostraci�o original d'aquest teorema �es deguda a S. Kle-

ene [Kle56]. Per a la implicaci�o en el primer dels sentits seguirem la demostraci�o

feta per McNaughton i Yamada [MNY60].

()) A tot llenguatge regular li correspon una expressi�o regular.

Sigui L un llenguatge regular i sigui M = hQ;�; �; q0; F i un dfa que el reconeix.

Sigui Q=fq0; q1; : : : ; qng. Per a 0 6 i; j 6 n i 0 6 k 6 n+ 1, de�nim Li;j;k com el

llenguatge de tots els mots de �� per als quals el c�alcul que comen�ca en l'estat qi
acaba en l'estat qj sense passar per cap estat intermedi indexat amb un nombre

m�es gran o igual que k. Formalment tenim

Li;j;k =
�
w 2 �� j qiw = qj ^ 8y; z2�+ 8l ((w = yz ^ qiy = ql)) l < k)

	
:

Remarquem que en aquesta expressi�o, tant el pre�x y com el su�x z en qu�e

considerem dividit el mot w s�on factors propis de w, (diferents de � i del mateix

w). Aix�� doncs, l'estat ql �es estrictament intermedi entre qi i qj, de manera que

els ��ndexs i i j queden exclosos de la condici�o de ser menors que k.

Ovservem que, per a k = n+1, tenim Li;j;n+1 = fw j qi�w = qjg. Demostrarem

ara, per inducci�o sobre k, que cada Li;j;k est�a associat a alguna expressi�o regular,

la qual cosa ens donar�a el que volem, ja que �es clar que

L =
[

j j qj2F

L0;j;n+1 :
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Per a k = 0, la demostraci�o �es trivial ja que

Li;j;0 = fa 2 � j qi �a = qjg [ f� j i = jg; 2

i aquest llenguatge �es un conjunt �nit de mots d'un sol s��mbol (i, eventualment,

lambda), fa1; a2; � � � ; amg � �, que t�e per expressi�o regular a1+a2+ � � �+am .

Ara observem que

Li;j;k+1 = Li;j;k [ Li;k;k � L
�

k;k;k
� Lk;j;k

ja que anar de qi a qj sense passar per cap estat intermedi d'��ndex m�es gran o

igual que k + 1 �es equivalent a:

1. anar de qi a qj sense passar per cap estat intermedi d'��ndex m�es gran o

igual que k, o b�e

2. anar de qi a qk (sense passar per cap estat intermedi d'��ndex m�es gran o

igual que k), anar de qk a qk (amb la mateixa restricci�o) un determinat

nombre de vegades i, �nalment, anar de qk a qj (sempre amb la mateixa

restricci�o).

Com que per hip�otesi d'inducci�o els llenguatges que apareixen al membre dret

d'aquesta igualtat estan associats a expressions regulars: ri;j;k, ri;k;k, rk;k;k i rk;j;k,

el membre esquerre ho estar�a a: ri;j;k + ri;k;k � r
�

k;k;k
� rk;j;k.

(() El llenguatge associat a una expressi�o regular �es regular.

Com que f�g, / i fag s�on llenguatges regulars (8a2�), i com que la classe dels

llenguatges regulars �es tancada respecte de la reuni�o, la concatenaci�o i l'estrella

de Kleene, la implicaci�o �es immediata. �

Observeu que la primera inclusi�o d'aquest teorema ens d�ona, a m�es, un algo-

risme per construir expressions regulars per a llenguatges regulars donats. Aquest

fet ens permet solucionar el problema, descrit a l'exemple 6.6, de trobar una ex-

pressi�o regular per al llenguatge L dels mots sobre �=fa; b; cg que no contenen

la cadena abc. Efectivament, si partim d'un dfa que reconegui L (f�acil de cons-

truir) i apliquem l'algorisme de McNaughton-Yamada, arribarem a una expressi�o

regular que correspon a L.

A l'exemple seg�uent veurem com s'aplica aquest algorisme per passar d'un

aut�omat �nit a l'expressi�o regular corresponent.

Exemple 6.8 Considerem l'aut�omat determinista de�nit a la �gura 6.2. El

llenguatge reconegut per aquest aut�omat �es L = fw2(a+ b)� j jwj
b
= _3 + 1g:

2L'expressi�o f� j i = jg representa el conjunt f�g si i = j i, altrament, el conjunt buit.
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q0
q1 q2

b b

a aa

b

Fig. 6.2 dfa per al qual constru��m una expressi�o regular

Com que aquest aut�omat t�e tres estats i nom�es q1 �es acceptador, amb la

notaci�o del teorema anterior tenim que L = L0;1;3 . Ara b�e,

L0;1;3 = L0;1;2 [ L0;2;2 � L
�

2;2;2 � L2;1;2

on
L0;1;2 = L0;1;1 [ L0;1;1 � L

�

1;1;1 � L1;1;1

L0;2;2 = L0;2;1 [ L0;1;1 � L
�

1;1;1 � L1;2;1

L2;2;2 = L2;2;1 [ L2;1;1 � L
�

1;1;1 � L1;2;1

L2;1;2 = L2;1;1 [ L2;1;1 � L
�

1;1;1 � L1;1;1 :

Utilitzant la regla un altre cop,

L0;1;1 = L0;1;0 [ L0;0;0 � L
�

0;0;0 � L0;1;0

L1;1;1 = L1;1;0 [ L1;0;0 � L
�

0;0;0 � L0;1;0

L0;2;1 = L0;2;0 [ L0;0;0 � L
�

0;0;0 � L0;2;0

L1;2;1 = L1;2;0 [ L1;0;0 � L
�

0;0;0 � L0;2;0

L2;2;1 = L2;2;0 [ L2;0;0 � L
�

0;0;0 � L0;2;0

L2;1;1 = L2;1;0 [ L2;0;0 � L
�

0;0;0 � L0;1;0

i com que tots els llenguatges que apareixen a la dreta d'aquestes igualtats s�on

de la forma Li;j;0, els podem calcular directament i obtenim

r0;0;0 = r1;1;0 = r2;2;0 = a+ �

r0;1;0 = r1;2;0 = r2;0;0 = b

r1;0;0 = r2;1;0 = r0;2;0 = / :

Substituint en les igualtats anteriors,

r0;1;1 = b+ (a+ �) (a+ �)
�

b = a
�
b

r1;1;1 = (a+ �) +/ (a+ �)
�

b = a+ �

r0;2;1 = / + (a+ �) (a+ �)
�
/ = /

r1;2;1 = b +/ (a+ �)
�
/ = b

r2;2;1 = (a+ �) + b (a+ �)
�
/ = a+ �

r2;1;1 = / + b (a+ �)
�

b = ba
�
b

d'on



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

r0;1;2 = a
�
b+ (a�b) (a+�)

�

(a+ �) = a
�
ba
�

r0;2;2 = / + (a�b) (a+ �)
�

b = a
�
ba
�
b

r2;2;2 = (a+�) + (ba�b) (a+ �)
�

b = a+ �+ ba
�
ba
�
b

r2;1;2 = ba
�
b+ (ba�b) (a+�)

�

(a+ �) = ba
�
ba
�

i, �nalment, dedu��m que L �es el llenguatge associat a

r = r0;1;3 = a
�
ba
� + (a�ba�b) (a+ �+ ba

�
ba
�
b)
�

(ba�ba�):

Observeu que, al llarg de tot el proc�es precedent, hem anat simpli�cant les

expressions que hi apareixien. Conv�e tenir aix�o en compte perqu�e el resultat

que obtindr��em en cas de processar autom�aticament aquest exemple mitjan�cant

un programa que apliqu�es simplement les regles de construcci�o donades podria

ser molt m�es enrevessat.

Per a la segona inclusi�o del teorema precedent tamb�e �es f�acil d'imaginar un

algorisme per construir un aut�omat �nit a partir d'una expressi�o regular: es tracta

simplement de comen�car amb els aut�omats elementals que reconeixen els mots

formats pels s��mbols de l'alfabet i combinar-los amb operacions de concatenaci�o,

reuni�o i tancament de Kleene �ns arribar a un aut�omat que reconegui el llenguatge

associat a l'expressi�o regular de partida.

Observeu que el car�acter constructiu de les dues implicacions del teorema ens

permet passar del formalisme dels aut�omats �nits al de les expressions regulars, i

viceversa. Utilitzarem les expressions regulars per descriure llenguatges quan ens

interessi posar de manifest l'estructura dels seus mots i el llenguatge concret sigui

prou senzill per donar-ne una descripci�o concisa. Fixeu-vos que les expressions

regulars s�on de�nicions recursives de llenguatges, de manera similar a com ho

s�on les gram�atiques. De fet, les expressions regulars tenen una traducci�o directa

en termes de gram�atiques. El marc dels aut�omats �nits, en canvi, �es molt m�es

adequat des del punt de vista operatori, ja que �es un model de c�alcul efectiu que

decideix de manera determinista els mots que pertanyen al llenguatge i els que

no. Com a formalisme descriptiu tamb�e pot ser avantatj�os quan la de�nici�o del

llenguatge faci intervenir operacions com ara la complementaci�o o la intersecci�o,

que no existeixen en el marc de les expressions regulars.

Quant al problema de decidir l'equival�encia d'expressions regulars, el teorema

anterior permet reduir-lo al problema de l'equival�encia d'aut�omats �nits. De fet,

aquest �es l'�unic procediment que tenim per al cas general, ja que en el marc de les

expressions regulars no hi ha algorismes generals per poder simpli�car expressions

qualssevol i comparar-les en una determinada forma can�onica �unica del tipus

l'aut�omat m��nim dels aut�omats �nits. Aquest fet fa que les expressions regulars



6 Expressions regulars i gram�atiques regulars 159

no siguin un formalisme adequat per a problemes en qu�e calgui fer comparacions

entre llenguatges regulars.

6.3 Equacions lineals entre llenguatges. Lema d'Arden

En aquesta secci�o veurem un resultat, degut a D. N. Arden [Ard60], que permet

solucionar equacions lineals de llenguatges i que ofereix un m�etode alternatiu per

trobar expressions regulars corresponents a aut�omats �nits. Aquest m�etode, tot

i requerir un temps de proc�es del mateix ordre que l'algorisme de McNaughton-

Yamada, �es preferible quan cal fer els c�alculs a m�a.

Definici�o. Una equaci�o lineal per la dreta sobre un alfabet � �es una expressi�o

de la forma

X = AX +B

on A i B s�on llenguatges sobre �. Una soluci�o de l'equaci�o precedent �es tot

llenguatge L que satisf�a L = A � L [B.

Sim�etricament, de�nim les equacions lineals per l'esquerra com aquelles que

s�on de la forma X = XA + B. Les seves solucions s�on els llenguatges L que

satisfan L = L �A [B.

Exemple 6.9 Considerem l'equaci�o lineal seg�uent sobre l'alfabet �=f0; 1g ,

X = (0 + 1)X + �.

El llenguatge L = (0 + 1)� �es soluci�o de la igualtat anterior. En efecte, podem

comprovar que: (0 + 1)(0 + 1)� + � = (0 + 1)+ + � = (0 + 1)� . Per�o, �es la

soluci�o proposada l'�unica soluci�o de l'equaci�o? Com l'hem trobada? El lema

seg�uent aportar�a els elements necessaris per respondre aquestes q�uestions.

Proposici�o (Lema d'Arden).

1. El llenguatge A�B �es soluci�o de l'equaci�o X = AX +B.

2. Qualsevol soluci�o de l'equaci�o X = AX +B cont�e el llenguatge A�B.

3. Si � 62 A, aleshores A�B n'�es l'�unica soluci�o.

Demostraci�o.

1. Substituint X per A�B i utilitzant les propietats d'associativitat i distribu-

tivitat de la concatenaci�o de llenguatges, obtenim

A(A�B) +B = A+B +B = (A+ + �)B = A�B:
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2. Sigui L una soluci�o qualsevol de X = AX +B. Per a tot k 2 N tenim

L = AL+B = A2L+AB +B = � � � = Ak+1L+AkB + � � �+A2B +AB +B

i, per tant, AkB � L, d'on es dedueix inductivament que A�B � L.

3. Veurem que si suposem l'exist�encia de dues solucions, les dues han de coin-

cidir. Siguin L i M dues solucions de X = AX +B.

3.1 Demostrarem primer que L � M . Com que tots dos llenguatges s�on

solucions, es t�e

L = AL+B i M = AM +B:

Sigui w2L i n= jwj. Procedim per inducci�o sobre n.

- Base: n = 0. En aquest cas, w = � ) w =2 AL (ja que � =2 A)

) w2B ) w2M .

- Pas inductiu: n > 0. Com que w2L, tenim que, o b�e w2AL, o b�e

w 2B. En el segon cas, w 2M ; en el primer, w = xv, amb x 2A i

v2L. Com que jxj > 0, resulta jvj < n i, per la hip�otesi d'inducci�o,

dedu��m que v2M . Aix��, w2AM � M .

3.2 La demostraci�o que M � L es fa de la mateixa manera. Per tant, dedu��m

que necess�ariament L = M , i aix�o acaba la demostraci�o. �

Corol.lari. Una demostraci�o id�entica, intercanviant la posici�o de les constants

i les variables, ens permet establir que

1. El llenguatge BA� �es soluci�o de l'equaci�o X = XA+B.

2. Qualsevol soluci�o de l'equaci�o X = XA+B cont�e el llenguatge BA�.

3. Si � =2 A, aleshores BA� n'�es l'�unica soluci�o.

Definici�o. Un sistema d'equacions lineals per la dreta �es un conjunt d'igualtats

de la forma 8><
>:
X1 = A11X1 + � � �+ A1nXn +B1

...

Xn = An1X1 + � � �+ AnnXn +Bn :

on 8i; j Aij i Bi s�on llenguatges sobre algun alfabet �.

Una soluci�o d'aquest sistema �es un n-tuple de llenguatges (L1; : : : ; Ln) que

satisfan les equacions. El sistema s'anomena estricte si no hi ha cap Aij, per a

cap i; j, que contingui �.

La resoluci�o d'aquests sistemes d'equacions a partir del lema d'Arden es fa

seguint un m�etode d'a��llament i substituci�o successiva de variables an�aleg al que
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s'utilitza en �algebra num�erica. Aix��, donat un sistema estricte de dues equacions

amb dues variables X1 i X2, com ara�
X1 = A11X1 + A12X2 +B1

X2 = A21X1 + A22X2 +B2 ;

fem primer

X1 = A11X1 + (A12X2 +B1)

ara, per Arden,

= A�

11(A12X2 +B1)

i ara substitu��m X1 per aquesta expressi�o a la segona equaci�o. Tenim

X2 = A21A
�

11(A12X2 +B1) + A22X2 +B2

= (A21A
�

11A12 + A22)X2 + A21A
�

11B1 +B2

i, novament per Arden,

= (A21A
�

11A12 + A22)
�(A21A

�

11B1 +B2) :

Aix�o ens d�ona la soluci�o per a X2. La corresponent a X1 s'obt�e substituint X2

per la seva soluci�o a l'expressi�o anterior de X1, cosa que d�ona

X1 = A�

11(A12(A21A
�

11A12 + A22)
�(A21A

�

11B1 +B2) +B1) :

Si b�e l'extensi�o d'aquest m�etode a un nombre qualsevol d'equacions no pre-

senta cap di�cultat, la seva justi�caci�o quan passem d'una sola equaci�o a dues

equacions o m�es requereix demostrar que es mant�e l'exist�encia i la unicitat de la

soluci�o. Una demostraci�o formal del manteniment d'aquestes condicions en el cas

de sistemes estrictes es troba a la refer�encia [Sal69].

6.4 Sistemes d'equacions lineals associats a un NFA

Veurem ara un m�etode alternatiu a l'algorisme de McNaughton i Yamada per

construir una expressi�o regular que tingui com a llenguatge associat el llenguatge

reconegut per un aut�omat �nit. La idea b�asica parteix d'associar a cada estat

de l'aut�omat �nit un llenguatge determinat, el qual es podr�a expressar en termes

dels llenguatges associats a estats successors o predecessors d'aquest. Aquestes

relacions seran equacions lineals de llenguatges, les quals formaran un sistema es-

tricte d'equacions. La resoluci�o d'aquest sistema ens portar�a a l'expressi�o regular
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corresponent al llenguatge reconegut per l'aut�omat. El m�etode t�e dues versions,

segons si considerem la linealitat de les equacions per la dreta o per l'esquerra. Els

dos enfocaments, que descriurem a continuaci�o, s�on equivalents i completament

sim�etrics.

Sigui M = hQ;�; �; I; F i un nfa qualsevol.

Equacions per l'esquerra

Associem a cada estat, q2Q, el con-
junt de mots que van des d'algun es-

tat inicial �ns a aquest estat,

L(q) = fw2�� j 9p2I q 2 p�wg;

llenguatge que �es reconegut pel nfa

hQ;�; �; I; fqgi:

Podem descompondre aquest llen-

guatge en funci�o dels que correspo-

nen als estats predecessors de q,

L(q) =
[

p;ajq2p�a

L(p)�a [ f� j q2Ig:

Amb la notaci�o precedent el llen-

guatge reconegut per l'aut�omat �es:

L(M) =
[
q2F

L(q):

Equacions per la dreta

Associem a cada estat, p2Q, el con-
junt de mots que van des d'aquest

estat �ns a algun estat acceptador,

L(p) = fw2�� j 9q2F q 2 p�wg;

llenguatge que �es reconegut pel nfa

hQ;�; �; fpg; F i:

Podem descompondre aquest llen-

guatge en funci�o dels que correspo-

nen als estats successors de p,

L(p) =
[

q;ajq2p�a

a�L(q) [ f� j p2Fg:

Amb la notaci�o precedent el llen-

guatge reconegut per l'aut�omat �es:

L(M) =
[
p2I

L(p):

Remarquem que no �es necessari partir d'aut�omats deterministes per poder

formular aquests sistemes d'equacions. �Es m�es, en general, evitar el pas al deter-

minisme permetr�a treballar amb sistemes m�es curts i arribar, per tant, a donar

expressions regulars m�es curtes i senzilles com a soluci�o del llenguatge reconegut

per l'aut�omat �nit. Fixeu-vos que, parlant informalment, per construir l'equaci�o

associada a cada estat, en el cas de linealitat per la dreta cal tenir en compte \les

etxes que surten" d'aquest estat, mentre que en el cas sim�etric cal �xar-se en

\les etxes que hi arriben".

Observeu que es tracta, en els dos casos, de sistemes estrictes, ja que els
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coe�cients de les variables en les diferents equacions estan formats per un o m�es

mots d'un sol s��mbol, que s�on els que de�neixen la transici�o d'un estat cap a

un altre en l'aut�omat, sense que aix�o es vegi afectat pel car�acter eventualment

indeterminista de l'aut�omat.

Si b�e la complexitat de resoldre els dos sistemes considerats �es equivalent en

el cas pitjor, a la pr�actica els dos sistemes tenen lleugeres difer�encies que depenen,

en cada cas concret, del graf de l'aut�omat tractat, i que poden fer preferible un

sistema o un altre.

Veurem, en un exemple, l'aplicaci�o dels resultats precedents.

Exemple 6.10 Considereu el dfa, M , de la �gura seg�uent.

C

b

A

b

D

a

B

a

a

a

b

b

Fig. 6.3 Exemple de dfa per al c�alcul d'expressions regulars

Els sistemes d'equacions lineals a esquerra i dreta que s'obtenen del dfa ante-

rior, utilitzant, per raons de simplicitat, els mateixos noms dels estats com a

noms dels llenguatges associats a ells, s�on els seg�uents:

Esquerra

(1) A = Ba+Db + �

(2) B = Aa+Bb+Da

(3) C = Cb+Ab

(4) D = Ca

Dreta

(1) A = aB + bC

(2) B = aA+ bB +�

(3) C = aD + bC

(4) D = aB + bA+ � :

Si partim del primer sistema tenim L(M) = B+D, mentre que per al segon

tenim L(M)=A. Resoldrem els dos sistemes per separat i comprovarem aquesta

igualtat.

{ Esquerra

Resolent per Arden les equacions 2 i 3, obtenim B = (Aa+Da)b� i C = Abb
�,

respectivament. Substituir la nova expressi�o de C a l'equaci�o 4 ens porta a

D = Abb
�
a, i si substitu��m aquesta darrera a l'expressi�o precedent de B obtenim
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B = (Aa + Abb
�
aa)b� = A(ab� + bb

�
aab

�). A continuaci�o substitu��m B i D a

l'equaci�o 1 i obtenim

A = A(ab� + bb
�
aab

�)a+Abb
�
ab+ � = A(ab�a+ bb

�
aab

�
a+ bb

�
ab) + � :

Resolent per Arden, obtenim l'expressi�o regular del llenguatge A

A = (ab�a+ bb
�
aab

�
a+ bb

�
ab)

�

:

Aix��, �nalment,

L(M) = B +D = A(ab� + bb
�
aab

�) +Abb
�
a = A(ab� + bb

�
aab

� + bb
�
a)

= (ab�a+ bb
�
aab

�
a+ bb

�
ab)

�

(ab� + bb
�
aab

� + bb
�
a) :

{ Dreta

Resolent per Arden les equacions 2 i 3 obtenim

B=b
�(aA+ �)= b

�
aA+ b

�

i

C=b
�
aD;

respectivament. Substituint la nova expressi�o de B a l'equaci�o 4 obtenim

D = ab
�(aA+ �) + bA+ � = (ab�a+ b)A+ (ab� + �) :

Substituint aquesta expressi�o de D a la de C anterior obtenim

C = (b�aab�a+ b
�
ab)A+ (b�aab� + b

�
a) ;

i substituint B i C a l'equaci�o 1 obtenim l'equaci�o lineal seg�uent:

A = ab
�
aA+ ab

� + (bb�aab�a+ bb
�
ab)A+ (bb�aab� + bb

�
a)

= (ab�a+ bb
�
aab

�
a+ bb

�
ab)A+ (ab� + bb

�
aab

� + bb
�
a) :

Finalment, per Arden, obtenim l'expressi�o regular buscada

L(M) = A = (ab�a+ bb
�
aab

�
a+ bb

�
ab)

�

(ab� + bb
�
aab

� + bb
�
a) :

Observeu la relaci�o entre l'expressi�o regular que descriu els mots del llen-

guatge reconegut per l'aut�omatM i els camins sobre aquest aut�omat que porten

de l'estat inicial als estats acceptadors. L'expressi�o (ab�a+ bb
�
aab

�
a+ bb

�
ab)

�

descriu el llenguatge dels mots que buclegen sobre l'estat A de l'aut�omat; l'ex-

pressi�o ab�+bb
�
aab

� descriu el conjunt de mots que porten de l'estat A a l'estat

B sense tornar a passar per A, i l'expressi�o bb�a denota el conjunt de mots que

porten de l'estat A a l'estat D sense tornar a visitar A. Per tant, l'expressi�o

regular completa descriu mots w que es poden escriure com a concatenaci�o de

dos mots x i y, el primer dels quals comen�ca i acaba el c�alcul sobre l'aut�omat a

l'estat A i el segon ens porta d'aquest estat a algun dels dos estats acceptadors,

B o D.

Tot i que a l'exemple anterior els dos sistemes d'equacions han donat com a

soluci�o la mateixa expressi�o regular, �es freq�uent que els resultats obtinguts siguin
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diferents. Fins i tot partint d'un mateix sistema, el resultat pot dependre del cam��

seguit en el proc�es de substitucions. Ho podem veure a l'exemple que segueix.

Exemple 6.11 Considerem de nou el llenguatge de�nit a l'exemple 6.8. Per

tal de facilitar l'escriptura del sistema d'equacions, representarem per les lletres

A, B i C els llenguatges associats als estats q0, q1 i q2, respectivament. El

sistema d'equacions per l'esquerra associat a l'aut�omat �es el seg�uent:

A = Aa+ Cb+ �

B = Ab+Ba

C = Bb+ Ca ;

i el llenguatge reconegut per l'aut�omat �es l'associat a l'estat acceptador, que

correspon a la variable B.

Una forma de resoldre aquest sistema consisteix a aplicar Arden a cada una

de les tres equacions. N'obtenim els resultats seg�uents:

A = (� +Cb)a� = a
� + Cba

�

B = Aba
�

C = Bba
�
:

Si ara substitu��m successivament aquest valor de C a l'expressi�o de A, i el valor

resultant de A a l'expressi�o de B, tenim el seg�uent:

A = a
� +Bba

�
ba
�

B = a
�
ba
� +Bba

�
ba
�
ba
�
;

i novament per aplicaci�o d'Arden obtenim el resultat

L(M) = B = a
�
ba
�(ba�ba�ba�)

�

:

Una alternativa a la resoluci�o d'aquest mateix sistema d'equacions consis-

teix a comen�car aplicant Arden nom�es a les equacions de B i C, cosa que d�ona

els valors ja obtinguts. Per�o ara podem substituir successivament aquest valor

de B a l'expressi�o de C i el resultat de C a l'expressi�o de A. Cal seguir els

passos seg�uents:

B = Aba
�

C = Bba
� = Aba

�
ba
�

A = �+Aa+ Cb = �+A(a+ ba
�
ba
�
b) :

Ara podem trobar, per Arden, que el valor de A �es (a+ ba
�
ba
�
b)
�

, el qual,

substitu��t a l'expressi�o de B, d�ona �nalment

L(M) = B = (a+ ba
�
ba
�
b)
�

ba
�
:

Podem constatar que es tracta d'un resultat diferent a l'obtingut anteriorment,

tot i correspondre al mateix llenguatge. Observeu tamb�e que tant un resultat

com l'altre s�on diferents a l'obtingut a l'exemple 6.8.
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6.5 Gram�atiques regulars

En aquesta secci�o i en la seg�uent veurem que �es possible caracteritzar els llenguat-

ges regulars mitjan�cant un tipus restringit de gram�atiques incontextuals. Aquest

resultat ens donar�a molta exibilitat a l'hora de treballar amb els llenguatges

regulars, ja que en cada cas podrem optar per un aut�omat o per una gram�atica

com a descriptor del llenguatge, depenent de quin dels dos ens doni m�es facilitat.

M�es endavant, al cap��tol 8, farem una caracteritzaci�o rec��proca dels llenguatges

incontextuals, �es a dir, de�nirem un tipus m�es potent d'aut�omats que reconeixen

exactament aquests llenguatges.

Com es posar�a de manifest de seguida, hi ha un paral.lel formal entre les

gram�atiques regulars i els sistemes d'equacions lineals associats a aut�omats que

acabem d'estudiar. Tamb�e aqu�� conv�e desenvolupar, a la vegada, dos models

sim�etrics de gram�atiques.

Definici�o. Una gram�atica

G = hV;�; P; Si

�es lineal per l'esquerra quan totes les

seves produccions s�on d'una de les

dues formes seg�uents:

X ! Y w

X ! w

�
on X; Y 2V i w2��:

Definici�o. Una gram�atica

G = hV;�; P; Si

�es lineal per la dreta quan totes les

seves produccions s�on d'una de les

dues formes seg�uents:

X ! wY

X ! w

�
on X; Y 2V i w2��:

Forma Normal. Per a tota gram�a-

tica lineal per l'esquerra, que no con-

tingui produccions un�aries,3 existeix

una gram�atica equivalent en qu�e to-

tes les produccions s�on d'una de les

dues formes seg�uents:

X ! Y a

X ! �

�
on X; Y 2V i a2�:

Forma Normal. Per a tota gram�a-

tica lineal per la dreta, que no con-

tingui produccions un�aries,3 existeix

una gram�atica equivalent en qu�e to-

tes les produccions s�on d'una de les

dues formes seg�uents:

X ! aY

X ! �

�
on X; Y 2V i a2�:

Demostraci�o. Farem la demostraci�o per al cas de les gram�atiques lineals per

la dreta. L'altre cas admet una construcci�o sim�etrica.

3La possibilitat d'eliminar sempre les produccions un�aries es demostra seguint un cam�� id�entic a l'utilitzat

al cap��tol 3, sense que en aquest cas calgui procedir a eliminar pr�eviament les produccions nul.les.
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Considerem una producci�o de la forma X!wY , en qu�e jwj > 1. Sigui w =

a1 : : : an. Substitu��m cada producci�o d'aquest tipus pel conjunt de n produccions

seg�uent:
X ! a1Z1

Z1 ! a2Z2

...

Zn�2 ! an�1Zn�1

Zn�1 ! anY ;

cosa que comporta afegir les n� 1 noves variables Z1; : : : ; Zn�1 al conjunt V .

An�alogament, cada producci�o de la forma X!a1 : : : an, amb n > 1, �es subs-

titu��da pel conjunt de produccions

X ! a1Z1

Z1 ! a2Z2

...

Zn�1 ! anZn

Zn ! � ;

i ara les variables que cal afegir s�on Z1; : : : ; Zn. Remarquem que les noves va-

riables introdu��des per cada producci�o eliminada han de ser diferents de les in-

trodu��des per les altres eliminacions.

Sobre la base d'aquestes substitucions, �es f�acil constatar que la gram�atica

resultant �es equivalent a la primitiva. �

Definici�o. Anomenem gram�atica regular tota gram�atica que sigui lineal per

l'esquerra o lineal per la dreta.

La ra�o de donar-los aquest nom �es que, com veurem a la secci�o seg�uent, la

fam��lia de llenguatges generats per les gram�atiques regulars �es precisament la

dels llenguatges regulars. Cal advertir, tanmateix, que perqu�e una gram�atica

sigui regular ha de ser enterament lineal per l'esquerra o enterament lineal per

la dreta. Una gram�atica que contingui els dos tipus de produccions no �es una

gram�atica regular i pot, doncs, generar un llenguatge no regular. El seg�uent n'�es

un exemple.

Exemple 6.12 La gram�atica

S ! aX j �

X ! Sb
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t�e una producci�o lineal per la dreta i una altra de lineal per l'esquerra. El

llenguatge generat �es, evidentment,

fanbn j n > 0g

que no �es regular, com ja vam veure a l'�ultima secci�o del cap��tol 4.

6.6 Correspond�encia entre gram�atiques regulars
i aut�omats �nits

En aquesta secci�o veurem la forma de construir, a partir d'una gram�atica regu-

lar (tant si �es lineal per l'esquerra com si ho �es per la dreta), un aut�omat �nit

que reconeix el llenguatge generat per la gram�atica. Tamb�e farem la construcci�o

inversa, �es a dir, la de les gram�atiques lineals per l'esquerra i per la dreta que

corresponen a un aut�omat donat. La idea subjacent a totes aquestes transfor-

macions �es la d'una doble identi�caci�o. D'una banda, identi�quem els estats de

l'aut�omat amb les variables de la gram�atica corresponent. D'altra banda, identi-

�quem les transicions de l'aut�omat amb les produccions de la gram�atica. Per tal

d'aconseguir que aquestes construccions siguin sim�etriques (a dreta i esquerra)

i reversibles (de gram�atica a aut�omat i d'aut�omat a gram�atica), �es interessant

comen�car generalitzant la de�nici�o de gram�atica, de manera que una gram�atica

pugui tenir m�es d'una variable inicial.

Al llarg d'aquesta secci�o, considerarem que una gram�atica �es una estructura

de la forma G = hV;�; P;Hi, on el car�acter dels tres primers components |

variables, alfabet i produccions| �es el mateix de sempre, per�o l'�ultim component

ja no �es un s��mbol de V |la variable inicial| sin�o que ara �es un subconjunt

de s��mbols de V , que anomenarem conjunt de variables inicials. El llenguatge

reconegut per la gram�atica es de�neix ara de la manera seg�uent:

L(G) = fw 2 � j 9X2H X
�
) wg:

�Es clar que aquesta generalitzaci�o de la de�nici�o de gram�atica no amplia la

fam��lia dels llenguatges generats, que continua essent la dels cfls. En efecte, per

cada gram�atica G = hV;�; P;Hi del nou tipus podem construir-ne una del tipus

antic G0 = hV 0; �; P 0; Si, on S =2 V �es l'�unica variable nova, V 0 = V [ fSg, i

on P 0 s'obt�e afegint a P les noves produccions fS!X j X 2Hg. �Es immediat

veri�car que L(G0) = L(G).

Remarquem que aquesta modi�caci�o �es compatible amb la de�nici�o de gra-

m�atiques regulars, que continuen essent les que tenen totes les produccions lineals

per la dreta o per l'esquerra.
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Transformaci�o de gram�atica a aut�omat

Sigui Ge = hV;�; Pe; F i una gram�a-

tica lineal per l'esquerra, on les pro-

duccions de Pe estan en la forma nor-

mal de�nida a la secci�o precedent, i

on F representa el subconjunt de va-

riables inicials.

De�nim el nfa M = hV;�; �; I; F i,
on

I = fX2V j X!� 2 Peg

i on 8X 2V 8a2�

�(X; a) = fY j Y !Xa 2 Peg:

Sigui Gd = hV;�; Pd; Ii una gram�a-

tica lineal per la dreta, on les produc-

cions de Pd estan en la forma normal

de�nida a la secci�o precedent, i on I

representa el subconjunt de variables

inicials.

De�nim el nfa M = hV;�; �; I; F i,
on

F = fX2V j X!� 2 Pdg

i on 8X2V 8a2�

�(X; a) = fY j X!aY 2 Pdg:

Transformaci�o d'aut�omat a gram�atica

Sigui M = hV;�; �; I; F i un nfa qualsevol.

De�nim Ge = hV;�; Pe; F i, on

Pe =fY !Xa j Y 2�(X; a)g

[ fX!� j X2Ig:

De�nim Gd = hV;�; Pd; Ii, on

Pd =fX!aY j Y 2�(X; a)g

[ fX!� j X2Fg:

Pas de gram�atica esquerra a gram�atica dreta, i viceversa

Sigui Ge = hV;�; Pe; F i una gram�a-

tica lineal per l'esquerra, on les pro-

duccions de Pe estan en la forma nor-

mal de�nida a la secci�o precedent, i

on F representa el subconjunt de va-

riables inicials.

De�nim Gd = hV;�; Pd; Ii, on

Pd =fX!aY j Y !Xa 2 Peg

[ fX!� j X2Fg
i on

I = fX2V j X!� 2 Peg:

Sigui Gd = hV;�; Pd; Ii una gram�a-

tica lineal per la dreta, on les produc-

cions de Pd estan en la forma normal

de�nida a la secci�o precedent, i on I

representa el subconjunt de variables

inicials.

De�nim Ge = hV;�; Pe; F i, on

Pe =fY !Xa j X!aY 2 Pdg

[ fX!� j X2Ig
i on

F = fX2V j X!� 2 Pdg:

Demostraci�o conjunta de les tres transformacions

Lema 1. 8w2�� 8X; Y 2V els tres enunciats seg�uents s�on equivalents:
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(1) Y 2 �(X;w) (2) Y
�
)
Ge

Xw (3) X
�
)
Gd

wY .

Demostraci�o. Immediata, per inducci�o sobre jwj. �

Lema 2.(e)

Y
�
)
Ge

w () 9X2I Y 2�(X;w):

Demostraci�o. Resulta del lema

anterior i del fet que

X2I () (X ! �)2Pe:

�

Lema 2.(d)

X
�
)
Gd

w () 9Y 2F Y 2�(X;w):

Demostraci�o. Resulta del lema

anterior i del fet que

Y 2F () (Y ! �)2Pd:

�

Proposici�o. L(M) = L(Ge)

Demostraci�o. w2L(M) ()

() 9X 2I 9Y 2F Y 2�(X;w)

() 9Y 2F Y
�
)
Ge

w

() w 2 L(Ge): �

Proposici�o. L(M) = L(Gd)

Demostraci�o. w2L(M) ()

() 9X2I 9Y 2F Y 2�(X;w)

() 9X2I X
�
)
Gd

w

() w 2 L(Gd): �

Aquest parell de proposicions sim�etriques que acabem de demostrar ens per-

meten formular en forma de teorema la propietat fonamental amb qu�e hem in-

trodu��t el tema de les gram�atiques regulars.

Teorema. La fam��lia de llenguatges generats per les gram�atiques regulars �es la

fam��lia dels llenguatges regulars.

Com que les gram�atiques regulars s�on un cas particular de les gram�atiques

incontextuals, podem enunciar el corol.lari seg�uent del teorema precedent.

Teorema. La fam��lia dels llenguatges regulars est�a inclosa en la fam��lia dels

llenguatges incontextuals.

De nou el llenguatge fanbn j n > 0g, exposat a l'exemple 4.25, serveix per

posar de manifest que aquesta inclusi�o dels regulars en els incontextuals �es es-

tricta.

Exemple 6.13 Considerem novament l'aut�omat de�nit a l'exemple 6.10. La

construcci�o de la gram�atica per l'esquerra es fa, com hem vist, associant a

cada variable una producci�o per cada etxa que arriba a l'estat corresponent.

En canvi, les produccions per la dreta corresponen a les etxes que surten

de l'estat corresponent. �Es a dir, el modus operandi �es id�entic a l'utilitzat
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en la construcci�o dels sistemes d'equacions lineals associats a l'aut�omat. Les

gram�atiques regulars s�on, en aquest cas, les seg�uents:

Esquerra

A! Ba j Db j �

B ! Aa j Bb j Da

C ! Cb j Ab

D ! Ca

Dreta

A! aB j bC

B ! aA j bB j �

C ! aD j bC

D ! aB j bA j � :

En el cas de la gram�atica de l'esquerra, les variables inicials s�on B i D, mentre

que en el cas de la gram�atica de la dreta la variable inicial �es A. Remar-

quem, doncs, la identitat formal que resulta entre sistemes lineals d'equacions

i gram�atiques regulars, on els �unics canvis s�on el del signe igual per la etxa i

el del signe additiu per la barra vertical.

Si es volgu�es passar la gram�atica de l'esquerra a la forma usual amb una

�unica variable inicial, n'hi hauria prou d'afegir el nou s��mbol inicial S i les

produccions S!B i S!D. En cas de voler mantenir la forma normal sense

produccions un�aries, substituir��em aquestes noves produccions per

S ! Aa j Bb j Da j Ca :

Amb vista a facilitar el record de les transformacions anteriors, pot ser �util

limitar-se a retenir les regles que regeixen la conversi�o d'aut�omat a gram�atica

dreta, i viceversa. Es tracta de la conversi�o m�es natural, ja que tant l'aut�omat

com la gram�atica dreta processen els mots d'esquerra a dreta, mentre que una

gram�atica esquerra genera els mots de dreta a esquerra. Aleshores, per construir

una gram�atica esquerra a partir d'un aut�omat podem seguir el cam�� indirecte

seg�uent. Primer, revessar l'aut�omat, �es a dir, construir a partir de l'aut�omat

donat l'aut�omat que reconeix el llenguatge revessat (aquesta construcci�o es troba

a la secci�o 7 del cap��tol 4). Segon, construir, seguint el procediment que acabem

d'exposar, la gram�atica dreta que correspon a aquest aut�omat revessat. Ter-

cer, revessar aquesta gram�atica, �es a dir, construir a partir d'ella la gram�atica

que genera el llenguatge revessat (aquesta construcci�o es troba a la secci�o 5 del

cap��tol 2). El resultat �nal �es una gram�atica esquerra que genera el llenguatge

original. Aquesta gram�atica ser�a exactament la que haur��em obtingut aplicant

directament la transformaci�o d'aut�omat a gram�atica esquerra. Quant a la cons-

trucci�o rec��proca, de gram�atica esquerra a aut�omat, cal seguir els tres passos

anteriors en l'ordre invers, amb l'�unic canvi que ara el pas segon consistir�a a

construir un aut�omat a partir d'una gram�atica dreta, i no a l'inrev�es com abans.
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Inambig�uitat dels llenguatges regulars

Quan la construcci�o d'una gram�atica regular, seguint les regles donades en aquesta

mateixa secci�o, es fa a partir d'un aut�omat �nit que �es determinista, la gram�atica

obtinguda, tant si �es lineal per la dreta com per l'esquerra, resulta no ambigua.

Aquest fet �es una conseq�u�encia immediata de la correspond�encia biun��voca que

hem establert entre les transicions de l'aut�omat i les produccions de la gram�atica.

En efecte, d'aix�o resulta una altra correspond�encia, tamb�e biun��voca, entre ca-

mins recorreguts en processar un mot en el graf de l'aut�omat i arbres de derivaci�o

d'aquest mateix mot en les gram�atiques considerades. L'esquema d'aquesta cor-

respond�encia ha estat dibuixat a la �gura 6.4.

X i i+ 1X i+ 2X

i+ 1X

X i

i+ 2X X i

i+ 1X

i+ 2Xi+ 1a

i+ 1ai+ 2a

i+ 2a

i+ 1a i+ 2a

Fig. 6.4 Correspond�encia entre camins i arbres de derivaci�o

Aix�� doncs, la unicitat de l'arbre de derivaci�o d'un mot qualsevol, tant en

gram�atiques dretes com en gram�atiques esquerres, �es un resultat de la unicitat del

cam�� d'acceptaci�o d'aquest mot quan l'aut�omat donat �es determinista. Podem,

doncs, enunciar el teorema seg�uent.

Teorema. Tots els llenguatges regulars s�on inambigus.

No hem de confondre la unicitat de l'arbre de derivaci�o amb la possibilitat

d'identi�car pas a pas quina �es la producci�o que cal elegir per generar un mot

donat. Aquesta possibilitat, que existeix en les gram�atiques lineals per la dreta

que provenen d'aut�omats deterministes, no existeix en general en les gram�atiques

per l'esquerra.

6.7 Mor�smes i substitucions de llenguatges regulars

Hem diferit �ns a aquest cap��tol la demostraci�o que els llenguatges regulars s�on
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tancats respecte dels mor�smes i les substitucions, perqu�e aquestes s�on propietats

lligades a la racionalitat dels llenguatges regulars i no a la seva recognoscibilitat.
�Es a dir que requereixen disposar d'especi�cacions generatives dels llenguatges,

com ho s�on tant les gram�atiques com les expressions regulars.

Mor�sme d'un llenguatge regular

La construcci�o de la gram�atica que genera la imatge per un mor�sme d'un llen-

guatge regular es fa aplicant la regla general donada al cap��tol 2 per a gram�atiques

qualssevol. �Es clar que el procediment all�� exposat conserva la regularitat de la

gram�atica. I aquest fet es fa encara m�es manifest si partim d'una gram�atica en

la forma normal de�nida en aquest mateix cap��tol.

Sigui L1 un llenguatge regular qualsevol i sigui G1 = hV;�1; P1; Si una

gram�atica lineal per la dreta en forma normal que el generi. Sigui h:��

1 �! ��

2 un

mor�sme. La gram�atica G2 = hV;�2; P2; Si que genera h(L1), constru��da seguint

la regla general per a cfgs, mant�e en P2 totes les produccions de la forma X!�

que hi havia a P1 i converteix cada producci�o de P1 de la forma X! aY en la

producci�o X! h(a)Y de P2. Aix��, les produccions de P2 resulten totes lineals

per la dreta (encara que no quedin en forma normal).

Com que es tracta d'un cas particular de la construcci�o general, no cal tornar

a demostrar que L(G2) = h(L1). I com que la gram�atica G2 obtinguda �es regular,

en resulta el teorema seg�uent.

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

de mor�smes directes.

Exemple 6.14 Una de les aplicacions principals de la conservaci�o de la regula-

ritat quan s'aplica un mor�sme �es facilitar la demostraci�o de la no-regularitat de

determinats llenguatges. Al cap��tol 7 desenvoluparem aquesta idea m�es exten-

sament. Un exemple senzill d'aquesta aplicaci�o �es la utilitzaci�o dels mor�smes

per esborrar s��mbols dels mots d'un llenguatge i transformar-lo en un altre de

m�es simple. Aix��, l'aplicaci�o del mor�sme h(a) = a, h(b) = b, h(c) = h(d) = �

transforma el llenguatge L1 = fc(ad)ndbncc j n > 0g en el llenguatge L2 =

fanbn j n > 0g. El llenguatge L1 no pot ser regular, ja que si ho fos tamb�e ho

seria L2. I �es m�es f�acil demostrar directament la no-regularitat de L2 que la de

L1.
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Substituci�o regular d'un llenguatge regular

L'exist�encia d'expressions regulars associades a qualsevol llenguatge regular ens

permet fer una construcci�o de les substitucions basada en aquest fet. Remarquem

que, a difer�encia del que acabem de fer en el cas dels mor�smes, no podem

apro�tar, per als llenguatges regulars, la construcci�o general de les substitucions

feta per a cfls. La ra�o d'aix�o �es que encara que part��ssim de gram�atiques regulars

per a tots els llenguatges implicats en la substituci�o, el proc�es que se segueix no

preservaria aquesta regularitat.

Sigui L0 un llenguatge regular de�nit sobre un determinat alfabet � 0 i sigui

�:� 0� �! Reg

una substituci�o on la imatge de cada mot �es un llenguatge regular. Direm que �

�es una substituci�o regular. Considerem que aquesta substituci�o ve de�nida per

les imatges dels s��mbols de � 0. Sigui � 0 = fa1; : : : ; ang, i sigui Li = �(ai) per

a cada i entre 1 i n. Considerem que a cada Li li podem associar una expressi�o

regular ri. Sigui r
0 l'expressi�o regular associada al llenguatge L0.

Reemplacem cada ocurr�encia d'un s��mbol ai a r0 per l'expressi�o regular ri.

Sigui r l'expressi�o regular que resulta de fer aquests reempla�caments.

Proposici�o. L(r) = � (L(r0)).

Demostraci�o. La demostraci�o es basa en les propietats de les substitucions

estudiades al cap��tol 1. Recordem que la substituci�o d'una reuni�o, concatenaci�o

o estrella de llenguatges �es la reuni�o, concatenaci�o o estrella de la substituci�o

d'aquests llenguatges. Una senzilla inducci�o sobre el nombre d'operadors de r0

completa la prova. �

Podem concloure �nalment amb el teorema seg�uent.

Teorema. La fam��lia dels llenguatges regulars �es tancada respecte de les subs-

titucions regulars.

Un raonament id�entic al fet per als llenguatges incontextuals al �nal del

cap��tol 2 permet a�rmar que, tamb�e en el cas dels llenguatges regulars, les pro-

pietats de tancament respecte de les operacions de reuni�o, concatenaci�o i estrella

s'haurien pogut deduir del tancament respecte de les substitucions. Nom�es cal

tenir en compte que els conjunts fa1 ; a2g, fa1a2g i a
�

1 que serveixen de base a les

substitucions corresponents a la reuni�o, concatenaci�o i estrella, s�on llenguatges

regulars.
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Exercicis

6.1 Trobeu directament, sense construir-ne pr�eviament els aut�omats �nits, expressions regu-

lars dels llenguatges de�nits als apartats 1 a 4 de l'exercici 4.1.

6.2 Trobeu expressions regulars a partir dels aut�omats �nits que corresponen als llenguatges

dels apartats 5 a 9 de l'exercici 4.1.

6.3 Trobeu gram�atiques regulars per a tots els llenguatges de�nits a l'exercici 4.1.

6.4 Doneu una gram�atica incontextual inambigua que generi el conjunt d'expressions regulars

ben formades sobre l'alfabet f�;+; �; (; );�;/ ; a; bg .

6.5 Constru��u dfas que reconeguin els llenguatges associats a les expressions regulars seg�uents:

1. ((ab�ab)�a�b)�

2. ((a�b)�a�c)�b�(ab�)�

3. b�a(bb+ bab�a)�ba(bb)�

4. � + (a+ bb+ ba(aa+ b)�ab)�a

5. (a+ b(ab�a)�b)�

6. (a+ b(bb+ bab+ ab�a)�baa)�.

6.6 Demostreu que l'expressi�o regular seg�uent, de�nida sobre l'alfabet f0; 1g, descriu el llen-

guatge format per � i pels mots que, interpretats com a nombres binaris, tenen un valor

m�ultiple de cinc:

(0 + 1(10 + (0 + 11)(01�01)�01�00)�(0 + 11)(01�01)�1)�.

6.7 Demostreu les equival�encies seg�uents entre expressions regulars:

1. a�(b+ ca�)� = (a+ b�c)�b�

2. (bb+ ba+ a)�baa� = a�b(aa�b+ ba�b)�aa�

3. (� + (a+ b)�baa)a� = �+ a+ (a+ b)�aa

4. (� + b)a�(b+ bba�)� = b�(a+ bb+ bbb)�b�.

6.8 Considereu l'expressi�o regular seg�uent, sobre l'alfabet �=fa; b; cg:

r = c�(� + a(a+ b+ c)� + (a+ b+ c)�b)c�.

Trobeu un contraexemple que provi que L(r) 6=��. Demostreu que L(r2)=��.

6.9 Doneu una gram�atica regular per a l'�unic llenguatge sobre l'alfabet fa ; bg que satisf�a

l'equaci�o L = La .

6.10 Trobeu una condici�o necess�aria i su�cient que ha de complir qualsevol llenguatge L que

satisfaci l'equaci�o (La+ b)� = (bL+ a)�.

6.11 Demostreu l'equival�encia seg�uent, en la qual r i s designen expressions regulars:
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(8s (rs)�r=(r + s)�) () r=r�.

6.12 Considereu els dos llenguatges seg�uents:

1. L1 = fw2fa ; bg� j jwj = _4g

2. L2 = fw2fa ; bg� j 9x; y2fa ; bg� w = xabayg.

De�nim, a partir d'aquests, el llenguatge L sobre l'alfabet fa; b; cg

L = fxcy j x2L1 ^ y2L2 ^ jxj= jyjg.

Constru��u una gram�atica incontextual per a L. Generalitzeu aquesta construcci�o a llen-

guatges regulars L1 i L2 qualssevol.

6.13 Constru��u una gram�atica regular per al llenguatge format pels mots que no tenen cap

pre�x que pertanyi al llenguatge associat a l'expressi�o regular seg�uent:

b�aba�b(bb+ bab�a)�b .

6.14 Sabem que la fam��lia dels llenguatges regulars �es la generada a partir dels conjunts �nits

per les operacions de reuni�o, concatenaci�o i estrella. Afegir-hi l'operaci�o de comple-

mentaci�o no amplia aquesta fam��lia. En canvi, ens demanem quines fam��lies de llenguatges

s'obtenen quan se suprimeix l'operaci�o estrella. Suposarem, per tal de simpli�car-ho, que

ens referim a llenguatges sobre l'alfabet fa ; bg.

1. Demostreu que la fam��lia de llenguatges generada a partir dels conjunts fag, fbg, /

i f�g per les operacions de reuni�o i concatenaci�o �es la fam��lia dels conjunts �nits.

2. La consideraci�o de la complementaci�o comporta l'aparici�o de conjunts in�nits. De-

mostreu que la fam��lia de llenguatges generada a partir dels conjunts �nits per les

operacions de reuni�o i complementaci�o est�a formada exactament pels conjunts �nits

i co�nits. Doneu algun exemple de llenguatge regular que no sigui ni �nit ni co�nit.

3. Considereu la fam��lia de llenguatges generada pels conjunts �nits i les operacions

de reuni�o, concatenaci�o i complementaci�o. Demostreu que el llenguatge (ababa)�

pertany a aquesta fam��lia. �Es a dir, trobeu una expressi�o d'aquest llenguatge en qu�e

intervinguin els s��mbols a, b i els operadors de reuni�o, concatenaci�o i complementaci�o,

per�o no l'estrella de Kleene.

4. Trobeu algun llenguatge regular que no pertanyi a aquesta �ultima fam��lia.
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