
7 Propietats d'iteraci�o 177

Cap��tol 7 Propietats d'iteraci�o

Els models estudiats �ns ara que caracteritzen les fam��lies de llenguatges regulars

i incontextuals |fas i cfgs, respectivament| s�on clarament de naturalesa o b�e

iterativa o b�e recursiva. Aquest fet es tradueix en una estructura necess�ariament

repetitiva dels mots acceptats o generats, respectivament, pels models conside-

rats. En aquest cap��tol estudiarem una s�erie de proposicions, anomenades lemes

de bombament, que descriuen propietats estructurals dels llenguatges regulars i

incontextuals que posen de manifest precisament aquesta caracter��stica repetitiva

dels seus mots. El fet que aquestes propietats siguin condicions necess�aries i de

veri�caci�o senzilla les converteix en eines d'una gran pot�encia i simplicitat per

decidir la no-pertinen�ca de certs llenguatges a aquestes fam��lies. Addicionalment

tamb�e ens permetran atacar altres problemes com, per exemple, la demostraci�o

de l'ambig�uitat inherent d'alguns llenguatges incontextuals.

7.1 Lema de bombament de llenguatges regulars

El resultat seg�uent, conegut com a lema de bombament (pumping lemma) per a

llenguatges regulars, �es degut a Bar-Hillel, Perles i Shamir [BPS61] i descriu la

naturalesa repetitiva dels mots dels llenguatges regulars. Aquesta estructura est�a

en correspond�encia, b�asicament, amb l'aparici�o de bucles en el c�alcul de mots

su�cientment llargs sobre aut�omats �nits deterministes.

Proposici�o (Lema de bombament). En un llenguatge regular L, tot mot w de

longitud no inferior a un determinat valor N , propi de L, admet una factoritzaci�o

w=xyz que satisf�a

1. jxyj6N

2. jyj> 1

3. 8i> 0 xyiz2L



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

Demostraci�o. Considerem un dfa qualsevol, M = hQ;�; �; q0; F i, que reco-

negui el llenguatge L. Sigui N el nombre d'estats de Q i w2L un mot qualsevol

de longitud igual o superior a N (observem que si el llenguatge �es �nit no existeix

cap mot que satisfaci aquesta condici�o). Escrivint aquest mot com a successi�o de

s��mbols tenim w=a1a2 � � �am, amb m>N . Com que el mot w �es su�cientment

llarg, el proc�es dels N primers s��mbols ha de passar, com a m��nim, dues vegades

per un mateix estat (hi ha un bucle). Si representem per qi l'estat q0 �a1a2 � � �ai,
�es a dir, l'estat al qual arriba l'aut�omat despr�es de processar els i primers s��mbols

de w, la propietat anterior es pot formalitzar dient que existeixen dos naturals

j; k 06 j < k6N tals que qj = qk . A m�es, com que w 2 L, es t�e q0w= qm 2F .
Vegeu la �gura 7.1, que il.lustra el c�alcul de w sobre M.
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...
...

amk+1a ...
...

Fig. 7.1 C�alcul del mot w = a1a2 � � �am sobre un dfa

Aquest bucle en el c�alcul del mot sobre l'aut�omat ens permet considerar la

partici�o de w en tres trossos, x = a1a2 � � �aj, y = aj+1 � � �ak i z = ak+1 � � �am ,

que compleixen jyj> 1 i jxyj6N . El submot y �es el que provoca el bucle de

l'aut�omat sobre qj, �es a dir que qj �y=qj. Trivialment, per inducci�o es t�e que per

a tot natural i> 0 qjy
i = qj i, en aquest cas,

q0 �xy
iz = qj �y

iz = qj �z = qm2F ,

�es a dir que xyiz2L. tu

Informalment, la propietat que hem provat �es que, donat un mot w su�cient-

ment llarg pertanyent a un llenguatge regular L donat, podem trobar un submot

de w a prop del comen�cament (no m�es enll�a del N -�esim s��mbol) tal que els mots

resultants de bombar-lo (repetir-lo) tantes vegades com es vulgui s�on tots del

llenguatge L.

El lema de bombament s'utilitza per demostrar la no-regularitat d'un llen-

guatge proposat. Per fer aix�o, n'hi ha prou de provar que el llenguatge donat no

satisf�a aquesta condici�o. �Es a dir, hem de partir del contrarec��proc de l'enunciat

anterior.

Contrarec��proc. Si L �es un llenguatge que satisf�a la condici�o seg�uent:
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\per a qualsevol natural N > 1 existeix un mot w 2 L de longitud igual o

superior a N tal que per a tota factoritzaci�o w=xyz que satisf�a les condicions

jxyj6N i jyj> 1 existeix un natural i> 0 tal que xyiz 62L",

aleshores L no �es regular.

Amb vista a la seva aplicaci�o en demostracions, ens interessar�a tenir forma-

litzada la condici�o de no-regularitat:

8N > 1 9w2L

jwj>N ^ 8x; y; z ((w=xyz ^ jxyj6N ^ jyj> 1) ) 9i> 0 xyiz 62L) .

Vegem a continuaci�o alguns exemples d'aplicaci�o per tal de demostrar la no-

regularitat d'una s�erie de llenguatges.

Exemple 7.1 Demostrarem, utilitzant el lema de bombament, que el llen-

guatge L=fanbn j n> 0g no �es un llenguatge regular.

Donat un natural N > 1 qualsevol, prenem w = aNbN 2 L, que compleix

jwj=2N >N . Sigui una factoritzaci�o qualsevol w=xyz amb jxyj6N i jyj> 1.

S'ha de tenir que x=aj , y=ak i z=aN�j�kbN , amb k> 1 i j + k6N . Aix��

doncs, �es obvi que per a tot natural i 6=1 el mot xyiz no �es del llenguatge L.

Per exemple, si prenem i=0 es t�e: xy0z=xz=aN�kbN 62L. En conseq�u�encia,

hem demostrat que L no �es regular.

Observeu que la restricci�o jxyj6N imposada sobre la factoritzaci�o de w en

x, y i z fa que el submot y a bombar (repetir) estigui contingut en els N primers

s��mbols del mot w. Aquest fet �es el que ens permet fer una tria adequada de w

per poder trencar f�acilment l'estructura dels mots del llenguatge L. En l'exemple

precedent, aix�o s'ha concretat prenent un mot w amb un pre�x de a's su�cient-

ment llarg.

Exemple 7.2 Ens proposem de demostrar que el llenguatge dels pal��ndroms

de longitud parella no �es un llenguatge regular. Sigui L= fuuR j u2fa ; bg�g.
Per a qualsevol natural N > 1, prenem el mot del llenguatge w = aNbbaN de

longitud superior a N . Per a qualsevol factoritzaci�o w=xyz sota les condicions

del lema de bombament s'ha de complir que x=aj , y=ak i z=aN�j�kbbaN .

En aquest cas, qualsevol bombament i 6= 1 resulta en xyiz 62L. Per exemple,

per a i = 2, es t�e xy2z=aN+kbbaN 62L. Queda demostrat, doncs, el car�acter

no regular del llenguatge L.
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Fixeu-vos que, en aquest cas, el bombament modi�ca el nombre de a's

d'abans de la primera b sense tocar el nombre de a's de despr�es de la segona b,

de manera que despla�ca del centre del mot la subcadena bb. Com que l'�unica

manera que el mot resultant es pugui escriure com la concatenaci�o d'un mot

u i el seu revessat uR �es que les dues b's formin la subcadena central, el mot

resultant del bombament no �es del llenguatge L.

Exemple 7.3 Veurem que el llenguatge L= fanbm j n 6=mg no �es regular.

Donat un natural qualsevol N > 1, triarem un mot del llenguatge amb menys

a's que b's i mitjan�cant un bombament positiu adequat igualarem el nombre de

a's i de b's i convertirem el mot en un que no sigui del llenguatge. El mot ha de

tenir un pre�x de N a's com a m��nim, ja que volem que el bombament nom�es

afecti els s��mbols a, per�o amb quantes b's de m�es hem de partir? D'entrada,

posem un nombre C>0 indeterminat i, m�es tard, ja veurem quin ha de ser el

seu valor i quina relaci�o t�e amb N . Aix�� doncs, triem el mot w=aNbN+C 2L de

longitud superior a N . Sigui una factoritzaci�o qualsevol w=xyz amb jxyj6N

i jyj> 1. Es t�e que x=aj , y=ak i z=aN�j�kbN+C , amb j + k6N i k> 1.

Per tant, xyiz=ajaikaN�j�kbN+C=aN+k(i�1)bN+C . Si volem tenir tantes a's

com b's nom�es hem d'igualar N +k(i�1) a N +C i veure que la i que cal triar

�es (C=k)+1. Ara b�e, i ha de ser un nombre natural i, per tant, hem de garantir

que la divisi�o C=k sigui entera. Com que k �es un natural �tat entre 1 i N ,

haur��em de triar un nombre C que tingui com a m��nim tots els divisors entre 1 i

N , per exemple, C=N !. Ara ja estem en condicions d'escriure la demostraci�o

un altre cop des del principi: w = aNbN+N ! 2 L, i prenent un bombament

i=(N !=k) + 1 es t�e xyiz=aN+k((N !=k)+1�1)bN+N !=aN+N !bN+N ! 62L .

Sobre el rec��proc del lema de bombament

El lema de bombament descriu una condici�o necess�aria de pertinen�ca a la fam��lia

dels llenguatges regulars, per�o el seu rec��proc �es fals. A continuaci�o veurem

l'exemple d'un llenguatge que satisf�a la condici�o del lema i que, tanmateix, no �es

regular.

Exemple 7.4 Demostrarem que el llenguatge L = fuuRv j u; v 2 fa ; bg+g
compleix la condici�o del lema de bombament. Prenem la constant N=4. Sigui

w un mot del llenguatge L de longitud igual o superior a N . Considerem una

descomposici�o qualsevol de w en la forma uuRv (el fet que n'hi pugui haver

m�es d'una no afecta la correctesa de la demostraci�o) i representem per ui l'i-

�esim s��mbol del pre�x u i per vi l'i-�esim s��mbol del su�x v. D'aquesta manera,
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w= u1u2 � � � ununun�1 � � � u1v1v2 � � � vm per a certs n;m> 1. Distingirem dos

casos,

1. juj> 2. Considerem la factoritzaci�o w = xyz, amb x = �, y = u1 i z =

u2 � � � unu
Rv, que satisf�a les condicions: jyj> 1 i jxyj6N . Es compleix

que, per a tot natural i, xyiz 2L. Vegem-ho. Si i=0, aleshores xy0z=

z 2 L, ja que �es la concatenaci�o del pre�x pal��ndrom u2 � � � unun � � � u2
amb el su�x u1v, ambd�os de longitud superior a un. Si i= 1, aleshores

xyz = w 2 L. Finalment, si i> 2, es t�e xyiz = u1
iz 2 L, ja que cont�e el

pre�x pal��ndrom u1u1 i el su�x u1
i�2z de longitud no nul.la.

2. juj = 1. En aquest cas considerem la factoritzaci�o w=xyz amb x=uuR,

y = v1 i z = v2 � � � vm. �Es evident que aquesta factoritzaci�o satisf�a les

condicions jyj> 1 i jxyj6N . Observeu que, a m�es, se satisf�a jzj> 1 perqu�e

la longitud de w �es m�es gran o igual que 4. Aix��, per a tot natural i es t�e

xyiz=uuRv1
iz2L, ja que es continua mantenint el pre�x pal��ndrom uuR

i el su�x v0=v1
iz no �es buit, ni tan sols quan i=0.

Exemple 7.5 Demostrarem ara que el llenguatge

L=fuuRv j u; v2fa ; bg+g

no �es regular per la via de demostrar que la seva intersecci�o amb un llenguatge

regular tampoc no ho �es.

Sigui L0 el llenguatge intersecci�o de L i el conjunt regular aba�bba�bab. Es

compleix que

L0 = L \ aba�bba�bab = fabanbbanbab j n> 0g ,

ja que no �es possible construir cap pre�x de la forma uuR sense que la subcadena

central sigui bb. Aix�o obliga a prendre el mateix nombre de a's a esquerra i

dreta de bb. Ara demostrar que L0 no �es regular �es senzill.

Per a qualsevol N > 1 prenem w = abaN bbaNbab 2 L0, de longitud su-

perior a N . Sigui w = xyz una partici�o qualsevol amb jxyj6N i jyj> 1.

Necess�ariament xy ser�a un pre�x de abaN�2 i qualsevol bombament diferent

de la unitat alterar�a l'estructura de la cadena total i ocasionar�a un mot que

no pertany al llenguatge L0. En conseq�u�encia, L0 no �es regular i, per tant, L

tampoc ja que, en cas contrari, tamb�e ho seria L0.

Veri�caci�o de la no-regularitat de llenguatges

Hi ha llenguatges no regulars, com el dels exemples 7.4 i 7.5 anteriors, sobre

els quals �es impossible aplicar directament el lema de bombament. En d'altres

casos, la utilitzaci�o directa del lema pot ser dif��cil o simplement laboriosa. Si



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

ens �xem en el procediment que hem seguit per demostrar la no-regularitat del

llenguatge de l'exemple 7.5, veurem que ha consistit a obtenir per intersecci�o amb

un llenguatge regular un subconjunt no regular del llenguatge de partida sobre el

qual, ara s��, es pot aplicar f�acilment el lema de bombament. Aquest procediment

es pot generalitzar de la manera seg�uent:

Sigui L el llenguatge de partida i L0 el llenguatge resultant d'haver aplicat

sobre L una s�erie d'operacions que preserven la regularitat. Si demostrem

que L0 no �es regular, aleshores tenim que L tampoc no ho �es, ja que si L fos

regular L0 tamb�e ho seria.

D'aquesta manera, en molts casos podem disminuir la di�cultat del problema

i donar demostracions m�es senzilles i elegants. Algunes transformacions t��piques

s�on passar al complementari o al revessat, fer la intersecci�o amb un llenguatge

regular i l'aplicaci�o de mor�smes directes o inversos. A continuaci�o veurem exem-

ples en qu�e es posa de manifest la utilitat de cadascuna d'aquestes operacions.

Exemple 7.6 Demostrarem que el llenguatge

L=fan j n �es un nombre compostg

no �es un llenguatge regular. Si volem atacar el llenguatge L directament amb

el lema de bombament ens adonarem que el problema es tradueix a trobar un

bombament prou general que ens permeti transformar una cadena de a's de

longitud igual a un nombre compost en una cadena de a's de longitud igual a

un nombre primer, i que aquest no sembla de cap manera un problema f�acil de

resoldre. En canvi, si considerem el llenguatge complementari, el problema es

torna prou senzill. Vegem-ho. Sigui

L=fan j n �es un nombre primerg .

Com que el conjunt de nombres primers �es in�nit, en podem considerar d'arbi-

tr�ariament grans. Amb aix�o, donat un natural N > 1 qualsevol, podem triar

el mot w=ap, on p �es el m��nim nombre primer m�es gran que N . �Es clar que

w 2 L i que jwj= p>N . Per a qualsevol descomposici�o de w en x; y; z sota

les condicions del lema de bombament tenim que x= aj , y= ak i z= ap�j�k,

amb j + k6N i k> 1. Per tant, xyiz=ajaikap�j�k=ap+k(i�1). Si prenem el

bombament i=p+ 1 ens quedar�a xyiz=ap+kp=ap(k+1), que no �es un mot de

L, ja que p(k + 1) �es un nombre compost. Podem concloure, per tant, que L

no �es un llenguatge regular, i aix�o implica que el seu complementari L tampoc

no ho �es.

Exemple 7.7 Una manera alternativa de demostrar que el llenguatge L =
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fanbm j n 6=mg presentat a l'exemple 7.3 no �es un llenguatge regular es basa en

el fet que el complementari del llenguatge en q�uesti�o �es la reuni�o d'un llenguatge

regular i d'un no regular ja conegut. En concret, el complementari de L �es la

reuni�o del llenguatge dels mots de a�b� que tenen el mateix nombre de a's i b's

amb el conjunt de mots que no estan en a�b�. En aquest cas, �es evident que

L0 = L \ a�b� = fanbn j n> 0g :

Com que L0 �es un llenguatge no regular, el llenguatge de partida L tampoc no

pot ser-ho, ja que les operacions aplicades (complementaci�o i intersecci�o amb

un llenguatge regular) preserven la regularitat.

Exemple 7.8 De�nim els arbres binaris complets com aquells que tenen totes

les fulles a la mateixa dist�ancia de l'arrel. Recordem que a l'exemple 1.10 hem

introdu��t una manera de codi�car els arbres binaris. Seguint aquella mateixa

notaci�o, de�nim recursivament el llenguatge dels arbres binaris complets de la

manera seg�uent:

L = f0g [ f2ww j w2Lg = f0; 200; 2200200; 222002002200200; � � � g .

La �gura 7.2 cont�e la representaci�o en forma d'arbre dels quatre primers mots

del llenguatge L que corresponen als arbres d'al�c�aria 0, 1, 2 i 3, respectivament.
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Fig. 7.2 Els primers mots del llenguatge L en forma d'arbres binaris

Demostrarem a continuaci�o que aquest llenguatge no �es regular. Com a

representacions d'arbres binaris complets, els mots de L tenen longituds cor-

responents a les pot�encies successives de dos menys la unitat (1, 3, 7, 15, 31,

etc.). Nom�es per aquest motiu el llenguatge ja no �es regular. Amb l'aplicaci�o

d'un mor�sme podem passar a considerar �unicament longituds si confonem els

s��mbols 0 i 2 en un de sol. Vegem-ho. Considerem el mor�sme

h : f0; 2g� �! fag�,

de�nit per h(0) = h(2) = a. La imatge de L per h �es el llenguatge que cont�e

les cadenes de a's de longitud igual al nombre d'elements dels arbres binaris

complets,

L0 = h(L) = fa2
n
�1 j n> 1g = fa; aaa; aaaaaaa; aaaaaaaaaaaaaaa; : : : g .
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Donat un natural N > 1 qualsevol, prenem el mot w= a2
N

�1 2L0, que t�e

longitud 2N � 1>N . Sigui w=xyz una factoritzaci�o qualsevol de w que com-

pleixi les condicions del lema de bombament. Necess�ariament es t�e que x=aj ,

y=ak i z=a2
N
�1�j�k, amb j + k6N i k> 1. Per tant, xyiz=a2

N
�1+k(i�1).

Si prenem el bombament i=2, ens quedar�a xyiz = a2
N
�1+k. Aquest mot no

pertany a L0 ja que t�e una longitud que no correspon al nombre d'elements de

cap arbre binari complet. Aix�o ho podem veure �tant estrictament la longitud

2N � 1 + k entre dues longituds corresponents al nombre d'elements de dos

arbres binaris complets consecutius:

2N � 1 < 2N � 1 + k < 2N+1 � 1 ,

ja que 16 k6N < 2N .

Concloem, doncs, que L0 no �es regular i, per tant, L tampoc no pot ser-ho,

ja que L0 �es imatge de L via un mor�sme.

Exemple 7.9 Suposem que es vol demostrar que el llenguatge

L = f(01)n(10)n j n> 0g

no �es regular. Si es pren el mor�sme h : fa; bg� �! f0; 1g� de�nit per h(a)=01

i h(b)=10 i es calcula l'antiimatge del llenguatge L, s'obt�e

L0 = h�1(L) = fanbn j n> 0g .

Ja sabem que L0 no �es un llenguatge regular i, per tant, L tampoc no pot

ser-ho, ja que L0 �es l'antiimatge de L via un mor�sme.

Observeu que tamb�e podem a�rmar que L �es la imatge directa per h de L0,

L=h(L0). Per�o aix�o no ens permet extreure cap conclusi�o sobre la regularitat

de L. Tot i que sabem que L0 no �es regular, la imatge d'un llenguatge no

regular pot ser un llenguatge regular.1

Exemple 7.10 Si volem demostrar que el llenguatge

L=fbaba2ba3 � � � ban j n> 0g

no �es regular ens trobem amb l'inconvenient que els mots de L tenen moltes

alternances de a's i b's en els seus primers s��mbols i aix�o ens obligar�a a fer una

distinci�o per casos de les possibles localitzacions del submot y dintre d'un pre�x

de N s��mbols. Aquesta di�cultat es pot evitar de manera senzilla considerant

el revessat

LR=fanban�1ban�2 � � �ab j n> 0g

1
Considereu l'exemple trivial d'un mor�sme h que esborri tots els s��mbols. La imatge per h de qualsevol

llenguatge �es sempre el llenguatge regular f�g.
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Ara ja tenim pre�xos de a's arbitr�ariament llargs i podem aplicar el lema de

bombament de manera senzilla: donat un natural qualsevol N > 1, prenem el

mot w = aNbaN�1baN�2 � � �ab 2 LR. Qualsevol bombament diferent d'1 ens

permet veure que xyiz 62LR. En conseq�u�encia, LR no �es regular i, per tant, L
tampoc.

7.2 Lemes de bombament de llenguatges incontextuals

L'estructura repetitiva dels mots dels llenguatges incontextuals ve donada per

l'aparici�o de variables repetides en les cadenes de derivaci�o de mots su�cientment

llargs. La derivaci�o d'un mot d'aquestes caracter��stiques �es, en general,

S
�
) uAy

�
) uvAxy

�
) uvwxy .

�Es clar que el fragment de derivaci�o A
�
) vAx es pot repetir recursivament tantes

vegades com es vulgui

S
�
) uAy

�
) uvAxy

�
) uv2Ax2y

�
) uv3Ax3y � � �

�
) uvnAxny

�
) uvnwxny .

�Es a dir que tots els mots de la forma uvnwxny s�on generats tamb�e per la

gram�atica i, per tant, pertanyen al mateix llenguatge incontextual considerat.

La proposici�o seg�uent, deguda a W. Ogden [Ogd68], caracteritza aquesta pro-

pietat dels llenguatges incontextuals. Per tal de restringir la zona del mot de

partida en la qual s'aplicar�a el bombament, el lema d'Ogden considera el marcatge

d'unes posicions determinades d'aquest mot, les quals tindran una preemin�encia

especial. En aquest context, fer un marcatge d'un mot consisteix a distingir-ne o

assenyalar-ne unes quantes posicions. Podem interpretar que distingir una posici�o

en un mot �es subratllar el s��mbol que ocupa aquesta posici�o dintre de la seq�u�encia

total de s��mbols. �Es f�acil de veure que el nombre de marcatges possibles d'un mot

w donat �es 2jwj. Representem per M(w) el conjunt de tots els marcatges del mot

w. Per a un cert marcatge �2M(w), representem per jwj� el nombre de s��mbols
marcats (segons �) de w. Estenem aquesta notaci�o a qualsevol subseq�u�encia de

s��mbols de w.

Exemple 7.11 Donat el mot w = baaababb sobre l'alfabet fa ; bg, �1 =

baaababb i �2 = baaababb s�on dos marcatges de w. Per a aquests dos mar-

catges es t�e jwj�1 =4 i jwj�2 =5. Considerem ara la factoritzaci�o w=xyz, amb

x= baa, y = ab i z = abb i el marcatge �= baaababb . En aquest cas, tenim

jxyj�=3 i jxzj�=2 .
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Proposici�o (Lema d'Ogden). Per a tota cfg G = hV;�; P; Si, existeix un

natural N > 1 tal que, per a tot mot z2L(G) i per a tot marcatge amb un nombre

de posicions distingides igual o superior a N , existeix una factoritzaci�o z=uvwxy

en qu�e:

1. El submot w t�e almenys una posici�o distingida.

2. Els submots v i x tenen, entre els dos, almenys una posici�o distingida.

3. El submot vwx t�e un m�axim de N posicions distingides.

4. Existeix una variable A2V tal que S
�
) uAy, A

�
) vAx i A

�
) w. I com

a conseq�u�encia d'aix�o, 8i> 0 uviwxiy 2 L(G) .

Demostraci�o. Comencem recordant que la relaci�o entre l'al�c�aria d'un arbre i

el seu nombre de fulles �es exponencial de base igual a l'aritat m�axima de l'arbre.

M�es concretament, per a un arbre k-ari es t�e que, si l'al�c�aria �es h, aleshores el

nombre de fulles �es menor o igual que kh (la igualtat es d�ona quan l'arbre �es

complet). Dit amb altres paraules: si un arbre k-ari t�e un nombre de fulles m�es

gran que kh, aleshores �es que l'arbre t�e una al�c�aria m�es gran que h.

Demostrem a continuaci�o el lema d'Ogden. Sigui G = hV;�; P; Si una gra-

m�atica incontextual qualsevol. Representem per H el nombre de variables de V

i prenem k = maxfj�j j X �! � 2 Pg. Aquest valor de k, que �es la longitud

m�axima de les parts dretes de les produccions de G, ens d�ona l'aritat m�axima

dels arbres de derivaci�o d'aquesta gram�atica. Prenem com a constant del lema

d'Ogden N =kH + 1. Sigui ara un mot z2L(G) amb un marcatge qualsevol de

N posicions o m�es. Considerem un arbre de derivaci�o qualsevol de z segons la

gram�atica G.

Com que aquest arbre cont�e moltes posicions distingides, segur que �es molt

profund. Aix�o es tradueix en el fet que almenys cont�e un cam�� C des de l'arrel �ns

a les fulles prou llarg perqu�e es repeteixin variables en determinats nodes. Dintre

d'aquest cam��, ens interessen nom�es els nodes �utils amb vista a la generaci�o de

posicions distingides. Anomenem aquests nodes punts de rami�caci�o i els de�nim

com els nodes que tenen m�es d'un �ll que o b�e �es distingit, o b�e t�e descendents

distingits.

La de�nici�o d'aquest cam�� es pot fer mitjan�cant el procediment recursiu se-

g�uent: el primer node de C �es l'arrel de l'arbre. Sigui n el darrer node considerat.

Si aquest node �es una fulla, aleshores ja hem acabat, altrament n �es un node

intern de l'arbre de derivaci�o i, en aquest cas, hem d'afegir a C un �ll de n que

tingui un nombre m�axim de descendents distingits i continuar recursivament en

aquest punt.
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Vegem ara quants punts de rami�caci�o ha de contenir com a m��nim aquest

cam��. Per construcci�o de C se satisf�a:

1. Cada punt de rami�caci�o conserva, com a m��nim, una proporci�o 1=k dels

descendents distingits que t�e el punt de rami�caci�o immediatament prece-

dent.

2. Al llarg dels nodes intermedis entre dos punts de rami�caci�o consecutius el

nombre de descendents distingits es mant�e.

Com que el node arrel t�e N=kH +1 o m�es descendents distingits, C ha de tenir,

com a m��nim, H +1 punts de rami�caci�o i, per tant, entre els H +1 darrers n'hi

ha d'haver dos que repeteixin variable. Sigui A aquesta variable i siguin n1 i n2

els punts de rami�caci�o, amb n2 el de profunditat major. Aquesta situaci�o ens

d�ona una factoritzaci�o z=uvwxy del mot original tal com est�a representat a la

�gura 7.3.

A

A

n1

2n

u v w yx

S

z

Fig. 7.3 Factoritzaci�o del mot z en: u; v; w; x i y

D'aquesta factoritzaci�o �es clar que

S
�
) uAy, A

�
) vAx i A

�
) w .

Vegem �nalment que els submots satisfan les condicions que exigeix el lema:

1. El nombre de posicions distingides de w �es no nul ja que l'arrel del subarbre

que el genera �es el punt de rami�caci�o n2.

2. El nombre de posicions distingides de vx �es no nul ja que, des del punt de

rami�caci�o n1, es genera el submot vwx i, com que n1 ha de tenir m�es d'un

�ll amb descendents distingits, aquests no poden estar concentrats tots en

el submot w.
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3. El nombre de posicions distingides de vwx �es menor o igual que N ja que el

punt de rami�caci�o n1, que �es l'arrel d'aquest subarbre, est�a entre els H+1

m�es profunds. tu

De manera semblant a com passava amb el lema de bombament per a llen-

guatges regulars, el lema d'Ogden descriu una condici�o necess�aria per�o no su-

�cient d'incontextualitat i, per tant, necessitem treballar amb el contrarec��proc

per demostrar la no-pertinen�ca de determinats llenguatges a la fam��lia dels in-

contextuals.

Contrarec��proc. Si L �es un llenguatge que satisf�a la condici�o seg�uent:

\per a tot natural N > 1 existeix un mot z 2L i un marcatge � de N o m�es

posicions d'aquest mot tal que per a qualsevol factoritzaci�o z = uvwxy que

satisfaci les condicions jvwxj�6N , jwj�> 1 i jvxj�> 1 existeix un natural

i> 0 amb uviwxiy 62L",

aleshores L no �es un llenguatge incontextual.

Amb vista a la seva aplicaci�o en demostracions, ens interessar�a tenir forma-

litzada aquesta condici�o de no-incontextualitat. Utilitzant la notaci�o introdu��da

al comen�cament d'aquesta secci�o es t�e

8N > 1 9z2L 9�2M(z) (jzj�>N ^ 8u; v; w; x; y ((z=uvwxy ^

jvwxj�6N ^ jwj�> 1 ^ jvxj�> 1) ) 9i> 0 uviwxiy 62L)) .

En cas que el marcatge considerat faci refer�encia a totes les posicions del

mot, s'obt�e un cas particular (m�es feble) del lema d'Ogden en el qual les conside-

racions sobre el nombre de posicions distingides passen a ser consideracions sobre

longituds en nombre de s��mbols. Aquest resultat, anterior al Lema d'Ogden, �es

degut a Bar-Hillel, Perles i Shamir [BPS61].

Corol.lari (Lema de Bar-Hillel). Si L �es un llenguatge que satisf�a la

condici�o

8N > 1 9z2L (jzj>N ^ 8u; v; w; x; y ((z=uvwxy ^

jvwxj6N ^ jwj> 1 ^ jvxj> 1) ) 9i> 0 uviwxiy 62L)) ,

aleshores L no �es un llenguatge incontextual.

Vegem amb uns quants exemples l'aplicaci�o d'aquests lemes i quina relaci�o

hi ha entre la forma feble i la forma forta. Comencem per un cas que es pugui

resoldre aplicant el lema de Bar-Hillel.
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Exemple 7.12 Considerem el llenguatge L = fanbncn j n> 0g. Donat un

natural N > 1 qualsevol, prenem el mot z=aNbNcN de longitud superior a N .

Considerem ara qualsevol factoritzaci�o z=uvwxy que compleixi les condicions

del lema. Com que la darrera a de z est�a a dist�ancia N + 1 de la primera c

i jvwxj6N es t�e que el submot vwx que inclou la part que s'ha de bombar

no pot contenir alhora s��mbols a, b i c. Si hi afegim que jvxj> 1, resulta que

qualsevol bombament diferent de la unitat trencar�a la igualtat entre el nombre

de s��mbols a, b i c. En detall, els diferents casos surten de considerar totes les

possibilitats de situar els submots per bombar v i x dintre de z: 1) Si vx2a+,
aleshores, per a un bombament i=0, es t�e uv0wx0y=uwy 62L ja que t�e menys

a's que b's i c's. 2) Els dos casos, vx2b+ i vx2c+, es tracten manera an�aloga.

3) Si vx cont�e a's i b's, aleshores, per a un bombament i=0, es t�e uwy 62L ja

que t�e m�es c's que a's i b's. 4) El darrer cas que es d�ona quan vx cont�e b's i c's

es resol an�alogament. En conseq�u�encia, L no �es un llenguatge incontextual.

La idea essencial per aplicar el lema de Bar-Hillel �es tenir en compte el fet

que els submots v i x no poden estar gaire separats l'un de l'altre (en concret, no

m�es de N s��mbols). A l'exemple anterior, hem apro�tat aquest fet per assegurar

que el bombament no podia afectar s��mbols a, b i c alhora.

El fet de marcar algunes posicions concretes de z utilitzant el lema d'Ogden

permet restringir el nombre de casos de bombament, ja que podem assegurar que

almenys un dels submots v i x ha d'estar localitzat en una zona concreta de z. De

tota manera, perdem la condici�o sobre la longitud m�axima del submot vwx que

ten��em en el lema de Bar-Hillel, ja que ara nom�es estem autoritzats a suposar que

el nombre de posicions distingides de vwx (per�o no la seva longitud) �es menor o

igual que N . Vegem-ho en un exemple.

Exemple 7.13 Considerem el llenguatge L=faibjck j i6 j6 kg. Apliquem
el lema d'Ogden per demostrar que no �es un llenguatge incontextual. Sigui un

natural N > 1 qualsevol. Elegim el mot z=aNbN+1cN+22L i el marcatge �=

aNbN+1cN+2 que distingeix les N primeres posicions. Considerem qualsevol

factoritzaci�o z=uvwxy que compleixi les condicions del lema d'Ogden i vegem

quins s�on els casos possibles per als submots v i x.

El fet que jwj�> 1 obliga que v2a�. A m�es x ha de ser uniliteral, altrament

prenem un bombament i=2 i tenim uv2wx2y 62L ja que ni tant sols pertany

a a�b�c� (per exemple, si x cont�e a's i b's aleshores en uv2wx2y apareixer�a

alguna b abans que alguna a). Estudiem els casos que es presenten:

1. Si v=�, aleshores x2a+ i un bombament per i=2 produir�a uv2wx2y 62L
ja que contindr�a un nombre de a's m�es gran o igual que el nombre de b's.
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2. Si v 2 a+, aleshores apareixen quatre casos per al submot x. Si x = �,

x2a+ o x2c+, triem com abans un bombament i=2 i podem assegurar

que el mot uv2wx2y t�e un nombre de a's igual o superior al nombre de b's.

Finalment, si x2b+ i triem tamb�e i=2, es compleix que el mot uv2wx2y

t�e un nombre de b's m�es gran o igual que el nombre de c's i tampoc no

pertany a L.

Posarem ara de manifest que el lema d'Ogden �es m�es fort i permet tractar m�es

casos que no el de Bar-Hillel, presentant l'exemple d'un llenguatge no incontextual

sobre el qual no �es aplicable el lema de Bar-Hillel i s��, en canvi, el d'Ogden.

Exemple 7.14 Considerem el llenguatge

L=faibjckdl j i=0 _ j=k= lg .

Demostrarem que no podem aplicar a L el lema de Bar-Hillel. Observeu que

L es pot expressar com a reuni�o dels llenguatges disjunts

b�c�d� [ a+fbncndn j n> 0g .

En tenim prou a prendre N = 2. Sigui z un mot qualsevol de L de longitud

m�es gran o igual que dos. Hi ha dos casos:

1. Si z2b�c�d�, aleshores es tracta de triar una factoritzaci�o que permeti un

bombament uniliteral (per exemple, v 2 b+ i x= � si el mot cont�e b's) i

segur que, per a tot i> 0, es t�e uviwxiy2b�c�d� � L.

2. Si z 2 a+fbncndn j n> 0g, aleshores segur que podem triar una fac-

toritzaci�o de l'estil v = a i x = �. Si el nombre de a's de z �es superior

a 1, aleshores, per a tot i> 0, es t�e uviwxiy 2 a+fbncndn j n> 0g � L.

Si el mot z nom�es tenia una a, aleshores, per al bombament i=0, es t�e

uwy 2 b�c�d� � L mentre que qualsevol bombament positiu i> 1 d�ona

uviwxiy2a+fbncndn j n> 0g � L.

Exemple 7.15 Considerem el mateix llenguatge L que en l'exemple prece-

dent. Demostrarem que no �es un llenguatge incontextual utilitzant el lema

d'Ogden.

Donat un natural qualsevol N > 1, prenem el mot z = abNcNdN 2 L i el

marcatge �=abNcNdN de N posicions. Considerem ara qualsevol factoritzaci�o

z = uvwxy que compleixi les condicions del lema d'Ogden. Si v o x no s�on

uniliterals, aleshores, per a qualsevol bombament amb i> 2, es t�e uviwxiy 62L
ja que uviwxiy 62 a�b�c�d� . Si v i x s�on uniliterals, aleshores per for�ca x2 d�
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ja que si la x no contingu�es cap d, aleshores v tampoc no contindria posicions

distingides i, per tant, es tindria jvxj�=0.

1. Si x=�, aleshores v2d+ i un bombament amb i=0 produir�a uwy 62L ja

que contindr�a el mateix pre�x no nul de a's per�o menys d's que b's i c's.

2. Si x2d+, aleshores cal considerar les cinc possibilitats per a v. Si v=�,

v 2 a+ o v 2 d+, aleshores un bombament per i= 2 ens assegura que el

mot uv2wx2y continua tenint un pre�x no nul de a's i un nombre de d's

estrictament superior al nombre de b's i c's. Els dos casos restants, v2b+ i

v2c+, es poden resoldre tamb�e amb un bombament i=2, ja que s'obtenen

mots uv2wx2y que conserven un pre�x no nul de a's i que tenen un nombre

de d's estrictament superior al nombre de c's i b's, respectivament.

7.3 Llenguatges inherentment ambigus

En aquesta secci�o posarem de manifest l'exist�encia de llenguatges incontextuals

inherentment ambigus. Veurem que el lema d'Ogden �es tamb�e una eina adequada

per raonar sobre l'ambig�uitat de les gram�atiques incontextuals i aix�o ser�a la base

de la demostraci�o que el llenguatge incontextual faibjck j i=j _ j=kg, presentat
a la secci�o 2.3 del cap��tol 2, �es inherentment ambigu.

Proposici�o. El llenguatge L=faibjck j i=j _ j=kg �es inherentment ambigu.

Demostraci�o. Sigui G = hV;�; P; Si una gram�atica incontextual qualsevol

que generi L. Sigui N 0 la constant del lema d'Ogden per a aquesta gram�atica.

Considerem N el m�axim entre N 0 i 3. A continuaci�o, provarem que existeixen

dues derivacions diferents del mot aN+N !bN+N !cN+N ! 2 L per la gram�atica G.

Dividim la demostraci�o en tres parts.

- Primera part

Considerem el mot z = aNbNcN+N ! 2 L i el marcatge � = aNbNcN+N ! que en

distingeix les N primeres posicions. El lema d'Ogden ens assegura l'exist�encia

d'una factoritzaci�o z=uvwxy que satisf�a determinades condicions.

En primer lloc, pel fet que el submot w ha de contenir almenys una posici�o

distingida, �es necessari que u; v2a�.

En segon lloc, x no pot contenir dos s��mbols diferents ja que, en aquest cas,

en fer un bombament per i=2, el mot resultant uv2wx2y no seria de a�b�c� i, per

tant, no pertanyeria a L. En conseq�u�encia, x ha de ser un mot de a� + b� + c�.

Ara b�e, x no pot ser de a�, ja que, en aquest cas, tindr��em vx= ap amb p> 1 i,

per tant, uv2wx2y = aN+pbNcN+N ! 62 L . Tampoc no es pot donar la possibilitat

x2 c�, ja que si x= cq, aleshores necess�ariament v= ap, amb p> 1, perqu�e x no
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t�e cap posici�o distingida. En aquest cas, un bombament per i = 2 d�ona com a

resultat uv2wx2y=aN+pbNcN+N !+q 62L.

En conseq�u�encia, x 2 b�. Sigui x= bq, amb q6N , i sigui v = ap, amb p> 1.

Amb un bombament per i = 2 obtenim uv2wx2y = aN+pbN+qcN+N !. Com que

aquest mot ha de pert�anyer a L, i com que q 6=N !, ja que q6N i N > 3, resulta

necess�ariament que p=q. La factoritzaci�o que estem considerant �es, per tant, de

la forma:

z = aN�p�r

| {z }

u

ap
|{z}

v

arbs
|{z}

w

bp
|{z}

x

bN�p�scN+N !

| {z }

y

amb 16 p6N .

Sabem, per aplicaci�o del lema d'Ogden, que existeix una variable A 2 V

associada a aquesta factoritzaci�o tal que, per a tot i> 0, es t�e una derivaci�o del

tipus

S
�
) uAy

�
) uviwxiy 2 L .

Si prenem i = (N !=p) + 1 (valor sempre enter pel �tament de p), en resulta la

derivaci�o

S
�
) aN�p�rAbN�p�scN+N ! �

) aN+N !bN+N !cN+N !

on la derivaci�o de la dreta correspon a

A
�
) aN !+p+rbN !+p+s .

- Segona part

Considerem ara el mot z0 = aN+N !bNcN 2 L del qual en distingim les N dar-

reres posicions. Un raonament sim�etric al de l'apartat 1 ens portaria a establir

l'exist�encia d'una derivaci�o del tipus

S
�
) aN+N !bN�p0�s0

BcN�p0�r0 �
) aN+N !bN+N !cN+N !

on la derivaci�o de la dreta correspon a

B
�
) bN !+p0+s0

cN !+p0+r0

.

- Tercera part

Es tracta de demostrar que les dues derivacions del mot aN+N !bN+N !cN+N ! 2 L,
constru��des a les parts primera i segona, no poden correspondre a un mateix arbre

de derivaci�o i que, per tant, la gram�atica G �es ambigua.

Suposem que les dues derivacions anteriors corresponguessin a un mateix arbre

de derivaci�o. Com que la variable A genera a's i b's per�o no c's i, en canvi, la

variable B genera b's i c's per�o no a's, els nodes interns de l'arbre corresponents
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a aquestes variables no poden ser un d'ells antecessor de l'altre. Per tant, l'arbre

considerat seria de la forma representada a la �gura 7.4.

aN+N! cN+N!bN+N!

aN-p-r cN-p’-r’cN!+p’+r’bN!+p’+s’bN!+p+saN!+p+r

bN+N!

A B

S

Fig. 7.4 Les dues derivacions del mot aN+N !
b
N+N !

c
N+N ! en un sol arbre

Per�o, en aquest cas, el nombre de s��mbols b generats ha de ser, com a m��nim,

N ! + p + s + N ! + p0 + s0 ,

valor que �es for�cosament superior al total resultant de N + N !. Aquesta con-

tradicci�o invalida la suposici�o que les dues derivacions corresponen a un �unic

arbre de derivaci�o. tu

Exercicis

7.1 Els llenguatges seg�uents s�on tots regulars. Doneu subconjunts no regulars de cadascun

d'ells.

1. ((a+ b)�c)�(a+ b)�

2. fw2fa ; bg� j jwj = _2g

3. fxcy j x; y2fa ; bg�g

7.2 Demostreu que hi ha llenguatges incontextuals lineals que no s�on regulars.

7.3 Demostreu que els llenguatges seg�uents no s�on regulars:

1. El llenguatge de les expressions regulars sobre l'alfabet f�;+; �; (; );�;/ ; a; bg .

2. faibjck j j = max(i;k)g

3. faibj j mcd(i;j) = 1g



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

4. faibj j i 6= j ^ i 6= 2jg

5. faibjck j i 6= j _ j 6= kg

6. faibjckdl j i = k _ j = lg

7. fw2(a + b+ c)� j jwja� jwjb _ jwja� jwjcg

8. fw2(a + b+ c)� j 9u; v2(a+ b+ c)� w=uv ^ juj= jvj
2
g

9. fanww j n� 0 ^ w2(a + b)�g

10. fxcy j x; y2(a + b)� ^ x
R �es submot de yg

11. fxcy j x; y2(a + b)� ^ (jxj < jyj _ jxj = _2)g

12. fxcy j x; y2(a + b)� ^ (x = y _ jxj 6= _5)g

13. faba2ba3b � � �an�1
ba

n
b j n > 1g

14. fabi1abi2 � � �abin j n� 1 ^ i1; : : : ; in� 1 ^ (9j 1� j�n ij = j)g

7.4 Doneu un subconjunt in�nit i regular del llenguatge fwwR
j w2(a+b)�g. Demostreu que,

en canvi, cap subconjunt in�nit del llenguatge fwcwR
j w2(a + b)�g no pot ser regular.

7.5 Sigui f una funci�o num�erica de�nida sobre els naturals. Considereu el llenguatge L =

fa
n
b
f(n)

j n� 0g. Discutiu la regularitat de L en cadascun dels casos seg�uents:

1. f constant.

2. f constant per trams i de�nida nom�es per un nombre �nit de trams.

3. f bijectiva.

4. Imatge(f) �nit.

7.6 Siguin f i g dues funcions funcions num�eriques de�nides sobre els naturals. Considereu

els dos llenguatges seg�uents, que suposarem regulars:

A=fa
f(n)

j n� 0g i B=fa
g(n)

j n� 0g.

Considereu tamb�e els llenguatges

L1=fa
f(n)+g(n)

j n� 0g i L2=fa
f(n)�g(n)

j n� 0g.

Demostreu que L1 ha de ser regular i doneu un contraexemple que provi que L2 pot no

ser-ho.

7.7 Siguin L1 = fa
n
2

j n� 0g i L2 = fa
2n

j n� 0g dos llenguatges de�nits sobre l'alfabet

uniliteral �=fag.

1. Demostreu que L1 i L2 no s�on regulars.

2. Demostreu que L1 i L2 no s�on incontextuals.

7.8 En el sup�osit de considerar nom�es alfabets � uniliterals, demostreu les dues a�rmacions

seg�uents:

1. El lema de bombament de Bar-Hillel �es una condici�o necess�aria i su�cient de regula-

ritat.

2. Per a tot llenguatge L sobre �, L �es incontextual si i nom�es si L �es regular.
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7.9 Demostreu la versi�o seg�uent, m�es potent, del lema de bombament dels llenguatges regulars:

Lema. Si L �es un llenguatge regular, aleshores

9N > 0 8w2L 8w1; w2; w32�
�

(w=w1w2w3 ^ jw2j=N) =) 9x; y; z2�
�
w2=xyz ^ jyj � 1 ^ (8i � 0 w1xy

i
zw32L).

Es demana:

1. Utilitzeu el lema per demostrar directament la no-regularitat del llenguatge

frr
R
s j r; s2fa ; bg

�
g.

2. Demostreu que el lema de Bar-Hillel es dedueix de l'anterior.

7.10 Demostreu que els llenguatges seg�uents no s�on incontextuals:

1. fw2(a + b+ c)� j jwja = jwjb = jwjcg

2. fww j w2(a + b)�g

3. faibj j j = i
2
g

4. faibicj j i 6= jg

5. faibjck j i 6= j ^ j 6= kg

6. faibjck j i 6= j ^ j 6= k ^ i 6= kg

7. faibjck j j = max(i;k)g

8. faibjcidj j i; j� 1g

7.11 Demostreu el lema de bombament seg�uent per a llenguatges lineals:

Lema de bombament. Si L �es un cfl lineal, llavors

9N > 0 8z2L jzj > N =) 9u; v; w; x; y z=uvwxy ^ juvxyj � N

^ jvxj � 1 ^ (8i � 0 uv
i
wx

i
y2L):

7.12 Demostreu, per aplicaci�o del lema de bombament precedent, que els llenguatges de�nits

als exercicis 2.8 i 2.9 no s�on lineals.
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Cap��tol 8 Aut�omats amb pila

8.1 Introducci�o

En aquest cap��tol presentarem un nou model de c�alcul: l'aut�omat amb pila o pda

(de l'angl�es push-down automaton). Informalment, un pda �es un aut�omat �nit

que disposa d'una mem�oria amb estructura de pila on emmagatzema s��mbols de

treball. La utilitzaci�o d'aquesta pila permet als pdas fer determinats comptatges

i comparacions sobre els mots d'entrada i, en general, possibilita guardar m�es in-

formaci�o que la que estrictament es pot codi�car en els estats d'un aut�omat �nit.

Un pda, com el que est�a representat esquem�aticament a la �gura 8.1, �es doncs un

model reconeixedor amb un control �nit i una mem�oria potencialment in�nita.

Comen�carem, com al cap��tol 4, de�nint el model determinista, que posteriorment

control finit
d’estats pila

mot d’entrada

Fig. 8.1 Esquema d'un aut�omat amb pila

estendrem al cas indeterminista. Veurem que, en la seva versi�o indeterminista,

els pdas s�on equivalents a les cfgs i que, per tant, suposen una manera alterna-

tiva de caracteritzar la fam��lia dels llenguatges incontextuals. D'altra banda, els

pdas deterministes constitueixen una eina e�cient d'an�alisi sint�actica per a una

extensa gamma de llenguatges incontextuals i s�on molt importants en l'�area de
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la compilaci�o de llenguatges de programaci�o. Els pdas deterministes, per�o, ca-

racteritzen nom�es un subconjunt estricte dels llenguatges incontextuals. De tota

manera, aquesta fam��lia �es prou �amplia per abastar la de�nici�o dels llenguatges

de programaci�o habituals.

Conv�e advertir al lector que, per tal de no carregar excessivament el text,

les demostracions corresponents a l'equival�encia entre gram�atiques incontextuals

i aut�omats amb pila han estat afegides en forma d'ap�endixs al �nal del cap��tol.

Remarquem, tamb�e, que la demostraci�o de la propietat de tancament dels dcfls

respecte de la complementaci�o �es presentada nom�es en l��nies generals, sense incidir

en els aspectes m�es t�ecnics que poden di�cultar la comprensi�o d'una construcci�o

conceptualment senzilla.

8.2 Aut�omats amb pila deterministes

Un aut�omat amb pila determinista (abreujadament un dpda, de l'angl�es deter-

ministic push-down automaton) �es una estructura de la forma

M=hQ;�; �; �; q0; Z0; F i ,

els components de la qual es de�neixen a continuaci�o

- Q �es un conjunt �nit no buit d'estats.

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

- � �es un alfabet (anomenat de pila).

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

- q02Q �es l'estat inicial.

- Z02� �es el s��mbol de fons de pila.

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

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

� : Q� (� [ f�g)� � �! Q� � � ,

que �es parcial, �es a dir que no est�a necess�ariament de�nida per a tots els punts del

conjunt de partida. Satisf�a, a m�es, la condici�o seg�uent, anomenada condici�o de

determinisme: per a tot estat p i tot s��mbol de pila Z, si �(p; �; Z) est�a de�nida,

aleshores �(p; a; Z) no ho est�a per a cap s��mbol a de �.

Expressarem les transicions �(p; a; Z) = (q; �) en la forma Zpa ` �q,1 on els

tres components del domini de de�nici�o apareixen simplement concatenats, sense

1Aix�o ens permetr�a, com veurem m�es endavant, expressar una seq�u�encia de transicions d'un pda com

l'aplicaci�o d'un conjunt de regles de reescriptura.



8 Aut�omats amb pila 199

cap separaci�o entre ells. La funci�o de transici�o es pot veure, per tant, com un

subconjunt �nit del producte cartesi�a

�Q(� [ f�g)� � �Q ,

que compleix unes condicions determinades.

Els criteris de notaci�o que farem servir s�on coherents amb els que hem donat

en els cap��tols precedents. Usarem les darreres lletres min�uscules de l'alfabet llat��

(� � � w, x, y, z) per representar els mots sobre �, les maj�uscules llatines (A, B, ...,

Z) per representar els s��mbols de l'alfabet de pila i les lletres gregues min�uscules

(�, �, , : : : , !) per representar els mots sobre l'alfabet de pila � . A m�es, per

evitar confusions, procurarem que els alfabets d'entrada i de pila siguin disjunts.

De manera semblant als aut�omats �nits, els aut�omats amb pila es poden

descriure mitjan�cant diagrames de transicions. Es tracta de grafs dirigits que

tenen per v�ertexs els estats de l'aut�omat i tals que cada transici�o de la forma

Zpa ` �q est�a representada per un arc que va de l'estat p a l'estat q, etiquetat

amb Zaj� (vegeu la �gura 8.2). L'estat inicial el representarem amb una etxa

que hi incideix i els estats acceptadors els identi�carem amb una creueta.

Za α|p q

Fig. 8.2 Una transici�o Zpa ` �q

Exemple 8.1 La �gura 8.3 representa un dpda de dos estats fq0; q1g, que
t�e per estat acceptador l'estat q0, per alfabet d'entrada els s��mbols a i b i per

alfabet de pila els s��mbols A, B i Z0.

| λ
λ|

| AA
| BB

aA
bB
aB
bA

q0 q1

Z0 Z0|λ

Z0 Z0| Aa
Z0 Z0| Bb

Fig. 8.3 Un aut�omat amb pila determinista

Observeu que la funci�o de transici�o del dpda precedent �es parcial |per

exemple, no est�a de�nida en (q0; a; A)| i que compleix la condici�o de determi-

nisme exigida: com que est�a de�nida en (q1; �; Z0), aleshores no est�a de�nida

en (q1; a; Z0) ni en (q1; b; Z0).
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El funcionament d'un dpda es pot descriure de la manera seg�uent: el control

de l'aut�omat comen�ca en l'estat inicial amb el s��mbol Z0 com a �unic element

de la pila i, a partir d'aquest moment, consumeix un a un i d'esquerra a dreta

els s��mbols del mot d'entrada evolucionant pels estats i modi�cant el contingut

de la pila segons que indiqui la funci�o de transici�o. Cada pas del c�alcul dep�en

�unicament de l'estat actual, del s��mbol llegit en el mot d'entrada i del s��mbol del

cim de la pila. La transici�o corresponent indica quin ha de ser el nou estat i quin

ha de ser el mot que s'ha d'afegir a la pila una vegada eliminat el s��mbol del

cim. En la notaci�o Zpa ` �q, p �es l'estat actual, q el nou, a el s��mbol llegit de

l'entrada, Z el s��mbol del cim de la pila i � el mot que s'afegeix a la pila, llegit de

baix cap a dalt.2 Una vegada consumit tot el mot de l'entrada, aquest �es acceptat

si i nom�es si l'estat d'acabament �es un estat acceptador. Si en un moment donat

del c�alcul la funci�o de transici�o es troba inde�nida i queden s��mbols de l'entrada

davant o a la dreta del cap�cal, l'aut�omat s'atura i rebutja el mot d'entrada.

La de�nici�o que hem donat de la funci�o de transici�o d'un dpda admet transi-

cions de la forma Zp� ` �q. Aquestes transicions, que anomenem �-transicions,

tenen la particularitat de permetre un canvi d'estat i de contingut de la pila sense

consumir cap s��mbol del mot d'entrada. Observeu que l'indeterminisme que po-

dria apar�eixer a cada pas de c�alcul per la tria de consumir o no un nou s��mbol del

mot d'entrada �es eliminat per la condici�o exigida a la funci�o de transici�o que for�ca

que nom�es es pugui realitzar una �-transici�o quan cap altra opci�o no �es possible.

M�es endavant discutirem la necessitat i les implicacions d'aquestes �-transicions.

Llenguatge reconegut per un DPDA

Per caracteritzar formalment el llenguatge associat a un aut�omat amb pila de-

terministaM=hQ;�; �; �; q0; Z0; F i qualsevol, necessitem de�nir primer els con-

ceptes de con�guraci�o i de transici�o directa entre con�guracions.

Definici�o. Anomenem con�guraci�o (o descripci�o instant�ania) tot mot �px 2
� �Q��, on p representa l'estat actual, x el su�x de l'entrada compr�es entre el

s��mbol que est�a llegint el cap�cal i l'extrem dret, i �2� � el contingut de la pila,

llegit de baix cap a dalt.

Definici�o. Diem que existeix una transici�o directa (o un pas directe) d'una

con�guraci�o px a una altra 0qx0, i ho representem per px {̀
M 0qx0 (o simple-

ment per px ` 0qx0 quan M estigui sobreent�es) quan existeix a2� [ f�g tal

2Conv�e advertir que hi ha textos que segueixen la convenci�o contr�aria: el s��mbol de m�es a l'esquerra de �

queda situat a la part superior de la pila.
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que x= ax0, existeixen Z 2 � i �; � 2 � � tals que  = �Z , 0 = �� i la funci�o �

cont�e la transici�o Zpa ` �q.

En altres paraules, el pas directe de la con�guraci�o �Zpax0 a la con�guraci�o

��qx0, utilitzant la transici�o Zpa ` �q, no �es res m�es que reescriure el submot

Zpa de la primera con�guraci�o en �q per tal d'obtenir la segona. La �gura 8.4

representa esquem�aticament una transici�o directa.

p

x’

α

a

Z q

x’

α

β

Fig. 8.4 Transici�o directa de la con�guraci�o �Zpax0 a la con�guraci�o ��qx0

En tant que ` �es una relaci�o entre parells de con�guracions, podem considerar

el seu tancament reexiu i transitiu, el qual representarem per {̀
�

. Aix��, diem

que k `{
�

k0 si es pot passar de la con�guraci�o k a la con�guraci�o k0 en zero

o m�es passos de transici�o directa. En altres paraules, sempre que existeixin

con�guracions interm�edies k0, k1, ..., kn tals que

k = k0 ` k1 ` � � � ` kn�1 ` kn = k0 .

Utilitzarem la notaci�o k `{
n

k0 per representar el pas de la con�guraci�o k a la

con�guraci�o k0 en exactament n transicions directes. Estem ja en condicions de

de�nir el llenguatge reconegut per un aut�omat amb pila determinista.

Definici�o. Donat un dpda M = hQ;�; �; �; q0; Z0; F i qualsevol, s'anomena

llenguatge reconegut per aquest aut�omat, i es representa per L(M), el conjunt

dels mots que permeten passar de la con�guraci�o inicial a una con�guraci�o amb

estat acceptador despr�es d'haver consumit tots els s��mbols del mot d'entrada.

Formalment,

L(M) = fw2�� j 9�2� � 9q2F Z0q0w {̀
�

�qg .

Definici�o. Anomenem llenguatge incontextual determinista, abreujadament

dcfl, qualsevol llenguatge reconegut per un dpda. Representarem per DCFL
la fam��lia dels dcfls.

Veurem m�es endavant, en aquest mateix cap��tol, la justi�caci�o d'aquesta de-

nominaci�o, �es a dir, que els dcfls s�on tots ells cfls. A continuaci�o presentem

alguns exemples de dcfls i la seva caracteritzaci�o via dpdas.
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Exemple 8.2 L'aut�omat amb pila donat a l'exemple 8.1 reconeix el llen-

guatge dels mots de fa ; bg� que tenen el mateix nombre de s��mbols a i b. El seu

funcionament �es molt senzill: els s��mbols A i B de l'alfabet de pila s'associen,

respectivament, als s��mbols a i b de l'entrada, i el contingut de la pila reecteix,

a cada pas de c�alcul, la difer�encia de s��mbols a i b del mot d'entrada que han

estat llegits �ns a aquest moment. L'estat q0 correspon als pre�xos amb el

mateix nombre de a's i b's i, per tant, �es estat acceptador, mentre que l'estat

no acceptador q1 correspon als pre�xos en qu�e el nombre de a's i b's �es difer-

ent. La gesti�o de la pila en l'estat q1 �es la seg�uent: si hi ha super�avit de a's

(apareix un s��mbol A al cim de la pila), noves a's incrementen aquest super�avit

(s'afegeixen m�es s��mbols A a la pila) i noves b's el decrementen (s'eliminen A's

de la pila). En cas de super�avit de b's (el cim de la pila �es un s��mbol B), el

comportament �es el sim�etric. Es retorna a q0 cada vegada que el comptador

de a's i b's s'iguala (apareix Z0 al cim de la pila); per tant, el mot d'entrada

acabar�a el seu c�alcul en q0 {i ser�a acceptat{ si i nom�es si t�e tantes a's com b's .

Exemple 8.3 Considerem el llenguatge fwcwR j w2(a+ b)�g sobre l'alfabet

fa; b; cg. La �gura 8.5 representa un dpda sense �-transicions que el reconeix.

λ|aA
| λbB

λ|aA’
| λB’b

| ABaB
A’|bA’ B

|bB’ BB’
| ABbA

BBb |B

A’|A’c
|cB’ B’
|c AA

c B|Bq0 q1 q2

A’|A’a A
B’|a AB’

|a A AA

Z0 Z0| A’a
Z0Z0 |b B’

Z0Z0 |c

Fig. 8.5 dpda que reconeix el llenguatge fwcwR j w2(a + b)�g

La funci�o de transici�o d'aquest mateix aut�omat, expressada en forma de

regles de reescriptura, �es la seg�uent:

Z0q0a ` Z0A
0
q0 B

0
q0b ` B

0
Bq0

Z0q0b ` Z0B
0
q0 B

0
q0c ` B

0
q1

Z0q0c ` Z0q2 Bq0a ` BAq0

A
0
q0a ` A

0
Aq0 Bq0b ` BBq0

A
0
q0b ` A

0
Bq0 Bq0c ` Bq1

A
0
q0c ` A

0
q1 A

0
q1a ` q2

Aq0a ` AAq0 Aq1a ` q1

Aq0b ` ABq0 B
0
q1b ` q2

Aq0c ` Aq1 Bq1b ` q1

B
0
q0a ` B

0
Aq0
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La idea b�asica del funcionament de l'aut�omat �es que emmagatzema a la

pila el pre�x w del mot de l'entrada i despr�es de consumir el s��mbol c compara,

s��mbol a s��mbol, el contingut de la pila amb el su�x wR que queda per llegir.

L'aut�omat accepta quan, despr�es de consumir tot el mot de l'entrada, a la pila

nom�es hi queda el s��mbol de fons Z0. Per exemple, a continuaci�o presentem

la seq�u�encia de con�guracions que porten l'aut�omat descrit a acceptar el mot

w = abacaba. Observeu que hem subratllat els submots que es reescriuen a

cada pas.

Z0q0abacaba ` Z0A
0
q0bacaba ` Z0A

0
Bq0acaba ` Z0A

0
BAq0caba

` Z0A
0
BAq1aba ` Z0A

0
Bq1ba ` Z0A

0
q1a ` Z0q2

i el mot �es acceptat, ja que q22F .

�Es interessant assenyalar que el fet de marcar de manera especial el primer

s��mbol que guardem a la pila (A0 o B0) possibilita la construcci�o de l'aut�omat

sense utilitzar �-transicions, ja que permet anticipar en un pas el coneixement

que no queden m�es s��mbols �utils a la pila i passar a l'estat acceptador consumint

justament el darrer s��mbol del mot d'entrada i no despr�es amb una �-transici�o.

Amb la mateixa idea es podria construir un dpda sense �-transicions equivalent

al de l'exemple 8.1.

A la vista de l'exemple precedent, ens podem preguntar si �es sempre possible

evitar les �-transicions en els dpdas, ja que en tal cas aquestes serien sup�erues.

La resposta �es negativa. Podem constatar-ho a l'exemple seg�uent.

Exemple 8.4 Considerem el llenguatge, sobre l'alfabet � = fa; b; c; 1; 2g,
fanbm1cn j n;m> 1g [ fanbm2cm j n;m> 1g. L'aut�omat de la �gura 8.6 �es

un dpda que el reconeix.

Ab AB|

| BBbB

λ|cA| λλB

λ|cA

| λcB

| λλA

| AAaA
Z0 λλ

Z0 Z0 A|a

q

q

q

q

q1

3

2

6

q

5

4

|

λ

| B

|B1

2B

Fig. 8.6 dpda que reconeix fanbm1cn j n;m � 1g [ fanbm2cm j n;m � 1g

El dpda presentat funciona b�asicament de la manera seg�uent: els estats

q1 i q2 s'utilitzen per memoritzar la quantitat de s��mbols a i b que hi ha al
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principi del mot d'entrada (guardant els s��mbols auxiliars corresponents A i B

a la pila) i per for�car que l'ordre sigui correcte (primer les a's i despr�es les b's).

El s��mbol 1 o 2 que es llegeix a continuaci�o determina un dels dos possibles

camins a seguir sobre l'aut�omat: un a trav�es dels estats q3, q5 i q6 (per als mots

de la forma anbm1cn) i l'altre a trav�es dels estats q4 i q6 (per als mots de la

forma anbm2cm). En el primer cas, es desapilen amb �-transicions els s��mbols

B que han quedat damunt la pila i que han passat a ser in�utils a l'efecte de

comptatge (estat q3) i despr�es es comprova que hi ha tantes c's a l'entrada com

s��mbols A a la pila (estat q5). En el segon cas, el comptatge dels s��mbols c es

pot fer directament ja que cal aparellar-los amb els s��mbols B del cim de la

pila (estat q4). En qualsevol dels dos casos, es fa una �-transici�o cap a l'estat

acceptador quan el comptatge acaba tenint �exit.

Observeu que els parells d'estats q1, q2 i q3, q5 es poden agrupar en sengles

estats �unics. No ho hem fet per preservar la claredat i la connexi�o entre la idea

del disseny de l'aut�omat i el paper que juga cadascun dels estats. Observeu

tamb�e que, en l'acceptaci�o dels mots del tipus anbm2cm, el dpda constru��t no

es preocupa de buidar els s��mbols A que han quedat al fons de la pila, producte

del processament inicial del pre�x an. Aix�o no t�e cap import�ancia perqu�e el

criteri d'acceptaci�o que hem de�nit nom�es t�e en compte l'estat d'acabament i

no el contingut �nal de la pila.

Si mirem detingudament el llenguatge de l'exemple 8.4, ens convencerem que

les �-transicions s�on inevitables. La clau del problema rau en el fet que el s��mbol

(1 o 2) que ens permet decidir si estem esperant un mot de la forma anbm1cn

o b�e anbm2cm no apareix �ns despr�es d'haver llegit el primer grup de a's i b's

i, per tant, obliga a guardar en la pila els s��mbols B corresponents a les b's

per si es tract�es del segon cas (podeu comprovar que, en canvi, el llenguatge

fan1bmcn j n;m> 1g [ fan2bmcm j n;m> 1g s�� que pot ser reconegut per un

dpda sense �-transicions). Per tant, el model de dpda amb �-transicions pot

recon�eixer un conjunt de llenguatges m�es gran que no pas el mateix model sense

aquestes transicions buides. Aquesta caracter��stica i el fet que el model conserva

totes les propietats que fan del dpda una eina �util i e�cient en el camp de la

compilaci�o en justi�quen la introducci�o.

Convindria observar que l'exist�encia d'aquestes �-transicions t�e com a con-

seq�u�encia el fet que un determinat dpda pot entrar en bucle sense consumir

s��mbols del mot d'entrada. Des del punt de vista de la de�nici�o, aix�o nom�es vol

dir que el mot no pertany al llenguatge reconegut per l'aut�omat, ja que no �es

possible arribar a una con�guraci�o on s'hagi consumit sencer el mot d'entrada.

Des del punt de vista de la implementaci�o, s�� que suposa un problema, ja que
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la conseq�u�encia immediata �es que el dpda no acabar�a el seu c�alcul i, per tant,

no s'aturar�a mai per donar una resposta. Observeu que aquesta situaci�o �es im-

possible en el model d'aut�omat �nit3, ja que un dfa efectua exactament tants

passos de transici�o com s��mbols tingui el mot d'entrada �ns a aturar-se en un

estat d'acceptaci�o o de rebuig. Per tant, el seu cost �es sempre lineal respecte de

la llargada de l'entrada.

M�es endavant, en tractar les propietats dels dcfls, veurem que, afortunada-

ment, aquests bucles de �-transicions s�on detectables i evitables de manera al-

gor��smica.

Un altre fet interessant d'observar a l'exemple 8.4 precedent �es que el s��mbol 1

o 2 que apareix en els mots del llenguatge �es el que converteix en determinista el

llenguatge en q�uesti�o. Es pot demostrar que, en canvi, no existeix cap dpda que

reconegui el llenguatge fanbmcn j n;m> 1g[fanbmcm j n;m> 1g. Informalment,

aix�o prov�e del fet que els mots d'aquest llenguatge no tenen cap caracter��stica que

permeti distingir, en algun moment del c�alcul, si el mot de l'entrada ha de ser del

tipus anbmcn o b�e del tipus anbmcm. Aix�o obliga a considerar indetermin��sticament

les dues possibilitats i a disposar, per tant, d'un model indeterminista de pda.

8.3 Aut�omats amb pila indeterministes

El model indeterminista d'aut�omat amb pila que presentarem en aquesta secci�o �es

un recurs conceptual que t�e l'inter�es te�oric de ser equivalent al model de gram�atica

incontextual i, per tant, de caracteritzar la fam��lia dels llenguatges incontextuals.

Els dpdas s�on un cas particular d'aquests aut�omats amb pila indeterministes,

per�o no s�on models equivalents, ja que la fam��lia dels dcfls �es un subconjunt

estricte de la fam��lia dels cfls. En aquest sentit, veurem que un llenguatge

clarament incontextual com ara fanbmcn j n;m> 1g [ fanbmcm j n;m> 1g, que
hem vist al �nal de la secci�o anterior, i que no �es dcfl, s�� que �es reconegut per

un aut�omat amb pila indeterminista.

Definici�o. Un aut�omat amb pila indeterminista (abreujadament npda, de

l'angl�es, non-deterministic push-down automaton) �es un tuple de set components

M = hQ;�; �; �; q0; Z0; F i ,

on Q, �, � , q0, Z0 i F tenen el mateix signi�cat que en la de�nici�o dels dpdas,

per�o ara la funci�o de transici�o � �es qualsevol subconjunt �nit del producte cartesi�a

3Ens referim al model d'aut�omat �nit unidireccional. M�es endavant, al cap��tol 9, veurem que els aut�omats

�nits bidireccionals tamb�e poden entrar en bucle.
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�Q(� [ f�g)� � �Q .

Es de�neixen els conceptes de con�guraci�o i transici�o entre con�guracions

exactament igual que en el cas determinista. Observeu que l'�unica difer�encia

respecte del model determinista �es que ara una con�guraci�o pot anar seguida

directament de diferents con�guracions. Finalment, el llenguatge reconegut per

un npda �es tamb�e el conjunt de mots que permeten passar de la con�guraci�o

inicial a una con�guraci�o amb estat acceptador despr�es d'haver-se consumit tots

els s��mbols. Formalment, donat un npda qualsevol M = hQ;�; �; �; q0; Z0; F i,
s'anomena llenguatge reconegut per aquest aut�omat, i es representa per L(M),

el conjunt

L(M) = fw 2 �� j 9�2� � 9q2F Z0q0w {̀
�

�qg .

La idea d'indeterminisme presentada �es la mateixa que ja hem vist al cap��tol 4

d'aut�omats �nits. Intu��tivament, un pda indeterminista accepta un mot w quan

existeix un cam�� acceptador, �es a dir, una seq�u�encia de tries que condueixen, al

llarg del c�alcul del mot en q�uesti�o, des de la con�guraci�o inicial a una con�guraci�o

�nal. L'aut�omat rebutja el mot w quan cap de les tries possibles, al llarg del c�alcul

de w, no porta a una con�guraci�o �nal. Vegem-ne alguns exemples.

Exemple 8.5 Considerem el llenguatge dels mots pal��ndroms de longitud

parella, fwwR j w2(a+ b)�g. La �gura 8.7 �es un npda que el reconeix.

| ABaB
| ABbA
| BBbB

λ|aA

| λbB

| λBb
| λaA

| AaA A

|a Z0Z0 A
Z0 |b Z0 B

Z0 | λλ

Z0 | λλ
21 3

Fig. 8.7 npda que reconeix fwwR j w 2 (a+ b)�g

Observeu que en aquest aut�omat el car�acter indeterminista de la funci�o de

transici�o ve donat pels parells de transicions seg�uents:

A1a ` AA1; A1a ` 2
| {z }

i B1b ` BB1; B1b ` 2
| {z }

.

El seu funcionament �es molt semblant al de l'aut�omat de la �gura 8.5. Per

acceptar un mot, cal llegir i apilar w s��mbol a s��mbol i, un cop arribats a la

meitat del mot, llegir wR comparant-lo amb el que tenim a la pila, mentre

es va desapilant. El punt clau aqu�� �es com es determina aquesta meitat que

marca el canvi de comportament de l'aut�omat. L'indeterminisme es pot veure
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com un ajut extern que indica en quin moment l'aut�omat ha de comen�car

a desapilar. Aquest fet �es impossible de decidir de manera determinista sense

dotar l'aut�omat d'altres recursos, com ara la possibilitat de fer recular el cap�cal,

o la de permetre-li posar marques als s��mbols de l'entrada.

Exemple 8.6 Sigui el llenguatge fanbmcn j n;m> 1g[fanbmcm j n;m> 1g ,
esmentat anteriorment. A la �gura 8.8 es representa un npda que el reconeix.

Ab A|

λ|cA

λ|cAAb A|

| λcB

| AAaA

| λcB

q3

q2 q4

q6
q1

Z0 | λλ

Z0 | λλ

|a Z0Z0 A

|a Z0Z0

Z0 |b Z0 B
|a Z0Z0

| BBB b

q5

Fig. 8.8 npda que reconeix fanbmcn j n;m � 1g [ fanbmcm j n;m � 1g

El graf d'estats descriu b�asicament dos camins possibles per arribar a l'estat

acceptador: un a trav�es dels estats q1, q3, q5 i q6, per acceptar els mots de la

forma anbmcn, i l'altre seguint els estats q1, q2, q4 i q6, per acceptar els mots

de la forma anbmcm. La tria indeterminista entre aquests dos camins es fa en

l'estat q1 amb el primer s��mbol del mot d'entrada. En qualsevol dels dos casos,

la seq�u�encia d'estats i el tipus de transicions garanteixen l'ordre dels s��mbols i

el seu nombre m��nim, �es a dir, mots de a+b+c+. Finalment, la pila s'utilitza

per comptar el mateix nombre de a's i c's en el primer cam�� i el mateix nombre

de b's i c's en el segon.

Remarquem que, a difer�encia dels dpdas, els npdas poden prescindir de les

�-transicions sense perdre pot�encia de c�alcul. La demostraci�o d'aix�o, que deixem

per al lector, no �es dif��cil.

Exemple 8.7 L'aut�omat de la �gura 8.9 �es un npda sense �-transicions que

reconeix el llenguatge fanbm1cn j n;m> 1g[ fanbm2cm j n;m> 1g, presentat
a l'exemple 8.4 com a prototipus de dcfl que no pot ser reconegut per cap

dpda sense �-transicions. Podeu comparar aquest aut�omat amb el dpda que

apareix a la �gura 8.6.
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λ|cA

| λcB

q3

q2 q4

q6
q1

| AAaA
| A’aA’ A
|a Z0Z0 A’

A|bA
A’|A’b

A|bA
A’|A’b

|a Z0Z0

Z0 |b Z0 B’

| BBB b
| B’bB’ B

|a Z0Z0

| A’1A’
A|1A

|B’2 B’
|2B B

λ|cA’

λ|cB’

q5

Fig. 8.9 npda sense �-transicions

8.4 Equival�encia entre aut�omats amb pila

i gram�atiques incontextuals

En aquesta secci�o veurem que els aut�omats amb pila indeterministes i les gra-

m�atiques incontextuals caracteritzen la mateixa fam��lia de llenguatges. Una con-

seq�u�encia d'aquest resultat �es que, at�es que tot dpda �es un cas particular de

npda, els dcfls s�on efectivament cfls (com el seu nom suggeria). Farem la

demostraci�o en dos passos: en primer lloc, demostrarem que a tota cfg li cor-

respon un npda que reconeix el llenguatge generat per ella, i despr�es provarem

la correspond�encia inversa. En ambd�os casos, explicitarem les construccions in-

volucrades.

Construcci�o d'un NPDA a partir d'una CFG

Informalment, el npda resultant d'aquesta construcci�o concentra tot el proc�es en

un �unic estat i utilitza la pila per fer un recorregut, en preordre (top-down), d'un

arbre de derivaci�o seguint les produccions de la gram�atica. L'indeterminisme del

pda ser�a essencial per poder optar entre les diferents produccions de la gram�atica

que s�on aplicables a cada pas. Si algun dels camins possibles porta l'aut�omat

a reproduir en la pila el recorregut d'un arbre de derivaci�o del mot d'entrada,

aleshores el mot �es acceptat, altrament �es rebutjat. L'alfabet de pila ha de con-

tenir, per tant, variables i s��mbols terminals de la gram�atica. Precisament, el

tipus de s��mbol que apareix al cim de la pila determina, a cada pas del c�alcul, el

comportament que ha de seguir l'aut�omat: 1) Si el cim de la pila �es una variable

X, l'aut�omat ha de tenir un cam�� possible per cada producci�o de la gram�atica del

tipus X ! �. Escollir-ne un signi�ca fer una �-transici�o que substitueixi, a la
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pila, la variable X per la part dreta de la producci�o, �. 2) Si el cim de la pila �es

un s��mbol terminal a, l'aut�omat ha de veri�car que sigui igual al s��mbol en curs

del mot d'entrada i avan�car el cap�cal de lectura cap al s��mbol seg�uent. Calen,

doncs, dos tipus de transicions: unes per reectir aquesta tria entre les diferents

produccions aplicables (indeterminisme) i unes altres per comprovar que el mot

que es va construint a la pila coincideix exactament amb el de l'entrada. Final-

ment, la condici�o d'acceptaci�o �es que l'aut�omat hagi consumit tots els s��mbols

de l'entrada i a la pila hi resti �unicament el s��mbol Z0, �es a dir, que algun dels

camins possibles hagi perm�es reproduir, a la pila, un arbre de derivaci�o del mot

d'entrada. Formalitzem aquestes idees.

Donada una gram�atica incontextual G = hV;�; P; Si qualsevol, de�nim el

npda MG = hQ;�; �; �; q0; Z0; ffgi , on

- Q = fq0; p; fg. El conjunt d'estats est�a format per un estat inicial, un estat

acceptador (f) i un estat que anomenarem de proc�es (p).

- � = � [ V [ fZ0g on Z0 62V [� . L'alfabet de pila cont�e les variables, els

terminals i el s��mbol Z0.

- El conjunt de transicions est�a format per:

1. Z0q0 ` Z0Sp . Una �-transici�o inicial que permet comen�car el proc�es,

a base de posar la variable inicial de la gram�atica al cim de la pila i

evolucionar cap a l'estat p.

2. fZp ` �Rp j Z ! � 2 Pg . Amb Z al cim de la pila hi ha d'haver una

�-transici�o per a cada producci�o de la gram�atica associada a la mateixa

variable. Observeu que la convenci�o que hem adoptat d'escriure la pila

de baix cap a dalt obliga a posar �R a la part dreta de la transici�o.

3. fapa ` p j a 2�g . Les transicions que comproven que els terminals

de l'arbre es corresponen amb els s��mbols del mot d'entrada.

4. Z0p ` f . Una �-transici�o que permet passar a l'estat acceptador f quan

tot el mot ha estat processat.

Proposici�o. L(MG) = L(G) .

Demostraci�o. La demostraci�o d'aquesta proposici�o es troba a l'ap�endix A, al

�nal del cap��tol. tu

Exemple 8.8 Considerem el llenguatge L=fw2 (a+ b)� j jwja= jwjbg. Les
produccions seg�uents descriuen una gram�atica incontextual G que genera L

S ! aSbS j bSaS j� .
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Sigui el mot w=abbaba2L. L'arbre de la �gura 8.10 �es un possible arbre de

derivaci�o de w segons la gram�atica G.

a

S

S b

b

S

Sa

a S b S

λ λ

Sλ

λ

Fig. 8.10 Un arbre de derivaci�o per al mot abbaba

L'aut�omat MG, constru��t segons la de�nici�o precedent, contindr�a les tran-

sicions seg�uents.

1. La transici�o inicial: Z0q0 ` Z0Sp .

2. Les transicions associades a cada producci�o:

Sp ` SbSap , Sp ` SaSbp i Sp ` p .

3. Les transicions de comprovaci�o dels s��mbols de l'entrada amb els terminals

de la pila: apa ` p i bpb ` p .

4. La transici�o de pas a l'estat acceptador: Z0p ` f .

Aquest npda que hem constru��t reconeix L. Com a exemple, donem a

continuaci�o una seq�u�encia de con�guracions que prova que MG accepta el mot

w.4 Observeu que els s��mbols que van apareixent al cim de la pila a cada

pas del proc�es s�on els que corresponen al recorregut en preordre de l'arbre de

derivaci�o de la �gura 8.10.

Z0q0abbaba ` Z0Spabbaba ` Z0SbSapabbaba

` Z0SbSpbbaba ` Z0Sbpbbaba

` Z0Spbaba ` Z0SaSbpbaba

` Z0SaSpaba ` Z0SaSbSapaba

` Z0SaSbSpba ` Z0SaSbpba

4Conv�e assenyalar que el que proposem no �es l'�unic cam�� acceptador de w sobreMG. Cada arbre de derivaci�o

de w segons la gram�atica d�ona lloc a un cam�� acceptador diferent.
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` Z0SaSpa ` Z0Sapa

` Z0Sp ` Z0p ` f

i el mot �es acceptat, ja que f �es un estat acceptador.

Remarquem, una vegada m�es, que la construcci�o del npda a partir de la

cfg ens d�ona com a resultat un aut�omat amb tres estats, dels quals l'inicial

i l'acceptador tenen una funci�o rutin�aria, mentre que tot el proc�es espec���c es

realitza sobre un �unic estat. Aix�o �es tant com dir que no �es mitjan�cant els canvis

d'estat que l'aut�omat fa la seva funci�o, sin�o a trav�es del proc�es de modi�car

la pila (en efecte, cada modi�caci�o d'una variable al cim de la pila correspon

a l'aplicaci�o d'una producci�o), la qual cosa representa una traducci�o exacta del

proc�es de derivaci�o de la gram�atica. Aix��, el diagrama de transicions de l'aut�omat

es redueix a tornar a escriure la gram�atica en una forma diferent per�o an�aloga.

Aquest fet posa clarament de manifest la p�erdua del car�acter autom�atic dels

pdas indeterministes. Conceptualment, un npda �es molt m�es proper a una

gram�atica incontextual que no pas a un model reconeixedor. Els �unics aut�omats

\veritables" s�on, des d'aquest punt de vista, els dpdas, els quals permeten tractar

l'acceptaci�o de mots de manera e�cient.

Construcci�o d'una CFG a partir d'un NPDA

Amb vista a facilitar la construcci�o en aquest sentit, �es convenient introduir

un nou model d'aut�omat amb pila, que anomenarem npda d'acceptaci�o per pila

buida. Es tracta b�asicament d'un npda usual (que en aquest context anomenarem

npda d'acceptaci�o per estat �nal) en qu�e els estats acceptadors s�on irrellevants i

l'acceptaci�o dels mots es produeix per buidat de la pila.

Formalment, es de�neix com una estructura M = hQ;�; �; �; q0; Z0;/ i , on
Q, �, � , �, q0 i Z0 tenen el mateix signi�cat que en la de�nici�o dels npdas

d'acceptaci�o per estat �nal. El llenguatge reconegut per aquest aut�omat M �es:

L(M) = fw2� j 9q2Q Z0q0w {̀
�

qg .

La �gura 8.11 cont�e un npda d'acceptaci�o per pila buida, equivalent al de la

�gura 8.3, que reconeix el llenguatge dels mots sobre fa ; bg que tenen tantes a's

com b's.
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| λ
λ|

| AA
| BB

aA
bB
aB
bA

q1

Z0 Z0| Aa
Z0 Z0| Bb

Z0 Z0|λ

q0

q2

Z0 |λ λ

Fig. 8.11 Un npda d'acceptaci�o per pila buida

�Es senzill demostrar l'equival�encia dels dos models d'aut�omat amb pila pre-

sentats. Donarem aqu�� nom�es la demostraci�o d'una de les implicacions. L'altra

implicaci�o �es considerada a l'exercici 8.5.

Proposici�o. Per a tot llenguatge L, si L �es reconegut per un npda d'acceptaci�o

per estat �nal, llavors tamb�e �es reconegut per un npda d'acceptaci�o per pila buida.

Demostraci�o. Sigui M = hQ;�; �; �; q0; Z0; F i un npda d'acceptaci�o per es-

tat �nal que reconeix L. Es tracta senzillament d'incorporar un nou estat qf,

accessible des dels estats acceptadors, que s'encarregui de buidar la pila. Ad-

dicionalment, cal protegir el fons de la pila amb un nou s��mbol X0 per sota de

Z0, per acceptar correctament aquells mots que porten M a buidar la pila en

un estat acceptador (ser�a necessari afegir un nou estat inicial, qi, per inicialitzar

adequadament la pila).

Formalment, la construcci�o del npda d'acceptaci�o per pila buida equivalent

�es la seg�uent: M 0=hQ0; �; � 0; �0; qi; Z0;/ i, on Q
0=Q [ fqi; qfg, �

0=� [ fX0g i

�0 = � [ fZ0qi ` X0Z0q0g [ fXq ` qf j q2F ^X2� 0g [ fXqf ` qf j X2� 0g.

�Es clar que els dos aut�omats reconeixen el mateix llenguatge. tu

Ja estem en condicions de presentar el proc�es de construcci�o, a partir d'un

npda M d'acceptaci�o per pila buida, d'una gram�atica GM que generi el mateix

llenguatge que reconeixM . SiguiM=hQ;�; �; �; q0; Z0;/ i un npda d'acceptaci�o

per pila buida. Constru��m la gram�atica GM=hV;�; P; Si, on S �es un s��mbol nou,

de la manera seg�uent:

- V = fSg [ Q � � � Q . Representarem les variables del tipus (p; A; q)2
Q���Q en la forma [pAq], i el seu signi�cat ser�a el seg�uent: la gram�atica

GM podr�a generar un mot w a partir d'una variable [pAq] si i nom�es si

l'aut�omatM , amb contingut de pila A, passa de l'estat p al q consumint w

i buidant la pila.

- El conjunt de produccions est�a format per:
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1. S ! [q0Z0q] per a cada q2Q .

2. [pAq]! a per a cada (Apa ` q)2� i cada a2� [ f�g .

3. [pAqim ]! a[qB1qi1 ][qi1B2qi2 ] � � � [qim�1Bmqim ]

per a cada (Apa ` Bm � � �B1q)2� i cada (qi1 ; : : : ; qim)2Q
m.

Proposici�o. L(GM) = L(M) .

Demostraci�o. La demostraci�o d'aquesta proposici�o es troba a l'ap�endix B, al

�nal del cap��tol. tu

La construcci�o donada �es general per a npdas. Com que els dpdas en s�on

casos particulars, la manera de construir la gram�atica equivalent segueix exacta-

ment els mateixos passos.

Exemple 8.9 Tornem a considerar el llenguatge L dels mots que tenen tantes

a's com b's. Es tracta de construir una gram�atica incontextual per a L, a partir

del npda d'acceptaci�o per pila buida de la �gura 8.11, el qual anomenem M .

La gram�atica GM estar�a descrita per les produccions seg�uents.

1. Les produccions lligades a la variable inicial:

S ! [q0Z0q0] j [q0Z0q1] j [q0Z0q2].

2. Les produccions derivades de les transicions que esborren s��mbols de la

pila, �es a dir, Aq1b ` q1, Bq1a ` q1 i Z0q0 ` q2 :

[q1Aq1] ! b; [q1Bq1]! a i [q0Z0q2]! � .

3. Les produccions derivades de les transicions que no fan decr�eixer el nombre

de s��mbols de la pila. Per exemple, la transici�o Z0q0a ` Z0Aq1 origina

totes les produccions del tipus

[q0Z0q
0] ! a[q1Aq

00][q00Z0q
0] ,

on q0 i q00 s�on estats qualssevol de l'aut�omat (q0, q1, o q2). �Es a dir,

[q0Z0q0]! a[q1Aq0][q0Z0q0] j a[q1Aq1][q1Z0q0] j a[q1Aq2][q2Z0q0]

[q0Z0q1]! a[q1Aq0][q0Z0q1] j a[q1Aq1][q1Z0q1] j a[q1Aq2][q2Z0q1]

[q0Z0q2]! a[q1Aq0][q0Z0q2] j a[q1Aq1][q1Z0q2] j a[q1Aq2][q2Z0q2] .

Observeu que el seguiment estricte del proc�es de construcci�o comporta

una explosi�o exponencial del nombre de produccions respecte del nombre

d'estats de l'aut�omat. De tota manera, moltes d'aquestes produccions

generades no seran necess�aries ja que contindran s��mbols in�utils. En el
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cas present, raonaments molt simples sobre el npda M ens permeten

reduir dr�asticament el conjunt de produccions a considerar. Per exemple,

s'observa que M nom�es utilitza Z0 en el fons de la pila i que nom�es pot

buidar la pila amb la transici�o cap a l'estat q2 (ja que �es l'�unica que

esborra el s��mbol Z0). Per tant, podem deixar de considerar les variables

del tipus [pZ0q] amb q diferent de q2, en particular [q0Z0q0] i [q0Z0q1].

Observeu tamb�e que, del fet que l'estat q2 no tingui cap transici�o de�nida,

se'n despr�en que totes les variables del tipus [q2Xq] seran in�utils en la

gram�atica. Amb aquestes simpli�cacions, les nou produccions presentades

anteriorment es redueixen a:

[q0Z0q2]! a[q1Aq0][q0Z0q2] j a[q1Aq1][q1Z0q2] .

Els criteris de simpli�caci�o ja exposats i d'altres de semblants ens permeten

reduir la resta de produccions al conjunt seg�uent.

- Z0q0b ` Z0Bq1 origina:

[q0Z0q2]! b[q1Bq0][q0Z0q2] j b[q1Bq1][q1Z0q2] .

- Aq1a ` AAq1 origina:

[q1Aq0]! a[q1Aq1][q1Aq0] ; [q1Aq1]! a[q1Aq1][q1Aq1] i

[q1Aq2]! a[q1Aq1][q1Aq2] .

- Bq1b ` BBq1 origina:

[q1Bq0] ! a[q1Bq1][q1Bq0] ; [q1Bq1] ! a[q1Bq1][q1Bq1] i

[q1Bq2] ! a[q1Bq1][q1Bq2] .

- Finalment, q1Z0 ` Z0q0 origina: [q1Z0q2]! [q0Z0q2] .

Observeu tamb�e que de les produccions associades a la variable S nom�es t�e

sentit S ! [q0Z0q2]. Identi�carem aquestes dues variables en una de sola i

rebatejarem la resta de variables amb noms m�es senzills:

S = [q0Z0q2] , A = [q1Z0q2] , B = [q1Aq0] , C = [q1Aq1] ,

D = [q1Aq2] , E = [q1Bq0] , F = [q1Bq1] i G = [q1Bq2].

Escrivim la gram�atica resultant:

S ! � j aBS j aCA j bES j bFA

A! S

B ! aCB

C ! b j aCC

D ! aCD

E ! bFE

F ! a j bFF

G! bFG .
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Observeu que les variables B, D, E i G s�on s��mbols no fecunds, que les

variables D i G s�on no accessibles i que la variable A �es la \mateixa" que la

S. L'eliminaci�o d'aquests s��mbols no �utils i redundants d�ona com a resultat la

gram�atica seg�uent amb nom�es tres variables i set produccions:

S ! � j aCS j bFS

C ! b j aCC

F ! a j bFF .

La gram�atica constru��da a l'exemple precedent �es equivalent a la de l'exemple

8.8, per�o a m�es aquesta �es inambigua. Aquest fet no s'ha donat per casualitat.

Fixeu-vos que el npda d'acceptaci�o per pila buida original, tot i ser indetermi-

nista, t�e un �unic cam�� acceptador per a cada mot que reconeix, i que aquest fet es

tradueix en un �unic arbre de derivaci�o possible en la gram�atica. La unicitat del

cam�� acceptador �es immediata quan el pda de partida �es determinista i es fa la

construcci�o can�onica per a passar a un npda d'acceptaci�o per pila buida. Aquest

resultat ens proveeix d'un mecanisme per construir gram�atiques inambigues per

als dcfls (sempre que coneguem els dpdas corresponents). Addicionalment, ens

permet a�rmar que tots els dcfls s�on inambigus.

A la vista de les dues proposicions presentades en aquesta secci�o, podem

enunciar el teorema seg�uent.

Teorema. Un llenguatge �es incontextual si i nom�es si �es el llenguatge reconegut

per algun aut�omat amb pila.

En conseq�u�encia, a partir d'ara podem estudiar els cfls a trav�es dels aut�o-

mats amb pila que els reconeixen. Aix�o ser�a �util perqu�e sovint els pdas ajuden a

comprendre f�acilment si un llenguatge donat �es o no cfl, per la via de concentrar-

se en l'argument principal |quines tasques es poden resoldre amb una pila?| i

prescindir dels secundaris.

Considereu per exemple, el llenguatge L = fw 2 fa ; bg� j jwja = 2jwjbg .
Justi�car l'exist�encia d'un pda que el reconegui �es prou senzill. Conceptualment

�es el mateix dpda que el de l'exemple 8.1, el qual acceptava els mots amb el

mateix nombre de a's i b's. En aquell cas, la pila es feia servir per comptar la

difer�encia entre s��mbols a i b que es portaven llegits a cada moment i el pda

acceptava nom�es quan el contingut de la pila en acabar el processament del mot

d'entrada era exactament Z0 (difer�encia igual a zero). Ara volem que la pila

reecteixi la difer�encia entre el nombre de a's i el doble del nombre de b's. Per

fer aix�o, nom�es cal que els s��mbols b comptin doble en el recompte a la pila. M�es

concretament, a l'inici el pda carrega a la pila una A o dues B's segons que el
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primer s��mbol sigui a o b, respectivament. A partir d'aquest moment, si el pda

llegeix una nova b i la difer�encia �es favorable a les b's (al cim de la pila hi ha

una B) es carreguen dos s��mbols B m�es a la pila mentre que si la difer�encia �es de

signe contrari (al cim de la pila hi ha una A) el que cal fer �es eliminar dues A's

de la pila (aix�o s'haur�a de fer en dos passos, utilitzant un estat addicional i una

�-transici�o). En el cas que nom�es quedi una A a la pila i el s��mbol llegit sigui una

b, l'aut�omat haur�a d'esborrar aquesta A i carregar una B a la pila (novament fent

�us d'un estat intermedi). Finalment, el comportament davant de nous s��mbols

a del mot d'entrada no ha variat respecte al dpda referit anteriorment. Com

en aquell cas, tamb�e el pda haur�a d'acceptar quan, despr�es d'haver processat

completament el mot d'entrada, a la pila nom�es hi quedi el s��mbol Z0.

Com que aquest pda esbossat �es determinista, tenim la seguretat que existeix

una gram�atica inambigua per a L i, a m�es, la podem construir autom�aticament

a partir de l'aut�omat. Adoneu-vos que, en canvi, construir directament una cfg

no ambigua per a L no �es una tasca gens f�acil.

En el cas contrari podem veure, per exemple, que el llenguatge dels mots

quadrats, fxx j x 2 (a + b)�g, no �es incontextual. Un hipot�etic pda que ac-

cept�es L hauria de fer servir la pila per memoritzar els s��mbols de la primera

meitat del mot, per poder comprovar despr�es que coincideixen amb els de la

segona. Decidir on est�a la meitat del mot no �es un problema, ja que podem

disposar d'indeterminisme, per�o el que ser�a impossible de fer �es comparar, sense

perdre informaci�o, els s��mbols de la segona meitat amb els que han estat car-

regats pr�eviament a la pila. El motiu �es que els s��mbols llegits d'esquerra a dreta

es guarden de baix cap a dalt en la pila i, per tant, queden emmagatzemats en

l'ordre invers al que seria �util: en el moment de llegir el primer s��mbol de la

segona meitat, aquest s'hauria de comparar amb el que es troba a sota de tot en

la pila, i aquest acc�es �es impossible en una estructura d'aquest tipus.5

Evidentment, aquests darrers raonaments no constitueixen demostracions for-

mals sin�o simples justi�cacions intu��tives del car�acter dels llenguatges considerats.

Fer una demostraci�o formal requeriria, en el primer cas, la construcci�o efectiva del

pda i la seva veri�caci�o, mentre que en el segon cas ens podria servir l'aplicaci�o

del lema de bombament per a llenguatges incontextuals que ja hem descrit al

cap��tol 7.

5Algunes modi�cacions en el model d'aut�omat amb pila, com per exemple la que veurem al cap��tol 9 que

consisteix a dotar-lo d'un cap�cal bidireccional (que pugui avan�car i retrocedir en la cinta d'entrada), permetrien

superar aquesta limitaci�o.
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8.5 Propietats de tancament dels CFLs i dels DCFLs

Intersecci�o d'un CFL i un llenguatge regular

Ja coneixem, del cap��tol 2, que la intersecci�o de dos cfls qualssevol no �es

necess�ariament un cfl. Ara b�e, si almenys un dels dos �es regular, aleshores

podem assegurar que el llenguatge intersecci�o �es un llenguatge incontextual. Per

demostrar aix�o farem la construcci�o d'un pda que reconeix el llenguatge inter-

secci�o a partir del pda i del fa que reconeixen els llenguatges considerats.

Donats un pda, M = hQM ; �; �; �M ; q0; Z0; FMi, que reconeix un determinat

llenguatge L i un dfa, A = hQA; �; �A; p0; FAi, que reconeix un llenguatge R,

es tracta de construir un pda M 0 que reconegui el llenguatge intersecci�o L \ R.
Per fer-ho, ens basarem en la idea, utilitzada tamb�e al cap��tol 4, de simular el

funcionament dels dos aut�omats simult�aniament. Estendrem la mem�oria fent el

producte cartesi�a d'estats QA � QM i la funci�o de transici�o �A actuar�a sobre

el primer component, mentre que �M ho far�a sobre el segon. La pila de M 0

reproduir�a exactament la de M , l'estat inicial de M 0 ser�a el parell format pels

estats inicials de cadascun dels aut�omats i els estats acceptadors seran els parells

del producte cartesi�a FA � FM , ja que M 0 ha d'acceptar aquells mots que siguin

acceptats per tots dos aut�omats. Remarquem que, en el cas particular en qu�e

l'aut�omat M realitzi una �-transici�o, M 0 ha de simular la transici�o corresponent

deM , actualitzant la pila i els possibles estats seg�uents, sense variar l'estat actual

de A. Aquest fet donar�a lloc a dos tipus de transicions enM 0: les que consumeixen

efectivament un nou s��mbol de l'entrada i reprodueixen el comportament dels dos

aut�omats i les �-transicions, que reecteixen el comportament de M i deixen A

moment�aniament aturat.

Formalment, l'aut�omat constru��t �esM 0 = hQ;�; �; �; (p0; q0); Z0; F i , els com-

ponents del qual, encara no de�nits, s�on

- Q = QA �QM ,

- F = FA � FM ,

i � cont�e les transicions

1. fZ(p; q)a ` �(p0; q0) j a2� ^ �A(p; a)=p
0 ^ Zqa ` �q02�Mg .

2. fZ(p; q) ` �(p; q0) j Zq ` �q02�Mg .

Exemple 8.10 Suposem que volem construir un pda que accepti el llen-

guatge L0 = fwwR j w 2 (a + b)� ^ jwj = _3g. La de�nici�o d'aquest llenguatge

combina una condici�o t��picament incontextual (la condici�o de pal��ndrom) amb
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una condici�o t��picament regular (longitud m�ultiple de tres). Podem considerar-

lo, doncs, com la intersecci�o d'un llenguatge regular R=fw2(a+ b)� j jwj= _3g
i un d'incontextual L = fwwR j w 2 (a + b)�g. La �gura 8.12 representa un

senzill dfa que reconeix R mentre que anteriorment a la �gura 8.7 ha estat

exposat un npda que reconeix L.

a,b a,b

a,b

321

Fig. 8.12 dfa que reconeix els mots de longitud m�ultiple de tres

El npda que resulta del proc�es d'intersecci�o d'aquests dos darrers aut�omats

est�a dibuixat a la �gura 8.13, on t1 resumeix el conjunt de transicions

Z0ajZ0A ; Z0bjZ0B ; AajAA ; BajBA ; AbjAB ; BbjBB ,

mentre que t2 resumeix les transicions Aaj� i Bbj� , i el s��mbol t3 signi�ca

Z0�jZ0.

t2

t2

t2

t2

t2

3t
t2

3t3t

t1

t1t1

3,3

2,32,2

1,2 1,3

2,1

3,13,2

1,1

Fig. 8.13 npda que reconeix el llenguatge fwwR j w2(a + b)� ^ jwj= _3g

Proposici�o. L(M 0)=R \ L.

Demostraci�o. Es demostra f�acilment, per inducci�o sobre el nombre n de pas-

sos de proc�es, que en M 0 hi ha la transici�o Z0(p0; q0)w {̀
n

�(p; q) si i nom�es si en

A es d�ona p0w= p i en M hi ha la transici�o Z0q0w {̀
n

�q. Aix�� doncs, per a tot

mot w2�

w2L(M 0) () 9�2� � 9(p; q)2FA�FM Z0(p0; q0)w {̀
�

M
0 �(p; q)

() 9p2FA p0w=p ^ 9�2� � 9q2FM Z0q0w {̀
�

M �q

() w2L(A) ^ w2L(M)

() w2L \R tu
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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 incontextuals �es tancada respecte de la

intersecci�o amb llenguatges regulars.

Observeu que si l'aut�omat amb pila de partida �es determinista, la construcci�o

considerada mant�e aquest determinisme, i d�ona com a resultat un dpda. Per

tant, tamb�e podem enunciar el corol.lari seg�uent.

Corol.lari. La fam��lia dels dcfls �es tancada respecte de la intersecci�o amb

llenguatges regulars.

Mor�sme invers d'un CFL

Demostrarem que la fam��lia dels cfls �es tancada respecte de l'aplicaci�o de mor-

�smes inversos. De la mateixa manera que passava amb els llenguatges regulars

(cap��tol 4), els aut�omats |en aquest cas amb pila| seran una eina adequada

per fer-ho.

Sigui h : ��

1 �! ��

2 un mor�sme qualsevol iM2=hQ2; �2; �; �2; q
00

0 ; Z0; F2i un

npda que reconeix un cert llenguatge L2 � ��

2 . L'objectiu �es construir un npda

M1 que reconegui el llenguatge h
�1(L2). Essencialment, el comportament de M1

davant d'un s��mbol a2�1 de l'entrada i d'un determinat contingut de la pila ser�a

simular el comportament deM2 davant del mot h(a) i el mateix contingut de pila.

D'aquesta maneraM1 acceptar�a un mot w si i nom�es siM2 accepta h(w), �es a dir

que L(M1)=h�1(L(M2))=h�1(L2). Aquesta idea �es la mateixa que utilitz�avem

al cap��tol 4 per demostrar que l'aplicaci�o de mor�smes inversos tamb�e preserva el

car�acter regular dels llenguatges, amb l'�unic canvi que els aut�omats involucrats

eren fas i no pdas. Recordem que en aquell cas la construcci�o era molt senzilla

perqu�e la simulaci�o deM2 sobre el mot h(a) es pot resumir en un sol pas de c�alcul

de M1. Ara la simulaci�o �es una mica m�es complicada. Fixeu-vos que el pda M1

pot desapilar un nombre no determinat de s��mbols de la pila durant el c�alcul sobre

el mot h(a). Com que en una sola transici�o un pda nom�es pot modi�car el s��mbol

del cim de la pila, la simulaci�o de M1 sobre tota la cadena h(a) pot requerir m�es

d'un pas. Plantejarem la soluci�o d'aquest problema simulant el comportament

de M1 s��mbol a s��mbol del mot h(a) i utilitzant tants estats com faci falta.

Funcionalment, la soluci�o emprada es pot interpretar com la introducci�o al

control de M1 d'una mem�oria interm�edia que permet emmagatzemar el mot h(a)

i que proporciona, un a un, els s��mbols d'aquest mot al control de l'aut�omatM2.

A cada pas de la simulaci�o del mot h(a) en la mem�oria interm�edia, necessitem
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tenir const�ancia de l'estat en qu�e es trobaria l'aut�omat M2 i de la posici�o en qu�e

estaria el cap�cal de M2. Podem interpretar aquesta simulaci�o com si hi hagu�es

un cursor virtual que va recorrent el mot h(a) d'esquerra a dreta en la mem�oria

interm�edia. L'esquema de la �gura 8.14 il.lustra aquesta idea. Com que nom�es

M2  de 

M1control de 
M1 M2i 

a

h(a)

mot d’entrada

control
pila de

Fig. 8.14 Construcci�o d'un pda per al mor�sme invers

la posici�o del cursor i els s��mbols que hi ha a la seva dreta s�on rellevants, podem

identi�car el conjunt de situacions possibles amb el conjunt de su�xos dels mots

h(a) per a cada a de �1, �es a dir,

S = fy2��

2 j 9a2�1 9x2�
�

2 h(a)=xyg .

Aix�� doncs, cada canvi d'estat i de posici�o del cap�cal en l'aut�omat M2 pot ser

representat per un parell de Q2� S. De fet, com que Q2 i S s�on disjunts, �es m�es

senzill identi�car aquests parells amb mots de Q2S$ (cadenes formades per un

estat de Q2 seguit d'un su�x de h(a) per a alguna a, i d'un s��mbol separador $

que no pertany ni a �1 ni a �2). Aquest conjunt, que �es evidentment �nit, ser�a el

conjunt d'estats de l'aut�omatM1 i el representarem per Q1. Aix�� la informaci�o del

contingut de la mem�oria interm�edia queda representada en els estats de Q1. Les

con�guracions de l'aut�omat M1 seran del tipus �qy$w , on �2� � �es el contingut

de la pila, qy$ 2 Q1 �es l'estat actual i w 2 ��

1 �es el su�x del mot d'entrada

que queda a la dreta del cap�cal. S'observa, per tant, que el s��mbol $ fa nom�es

la funci�o de separador de l'estat actual (a l'esquerra) i del mot d'entrada (a la

dreta). Aix�o �es necessari perqu�e els mots y i w es podrien confondre en el cas

que els alfabets �1 i �2 no fossin disjunts. Observeu tamb�e que les situacions en

qu�e el cursor virtual hagi recorregut tota la mem�oria interm�edia vindran donades

per y = �, �es a dir, per estats de Q2$. Amb tot aix�o, el funcionament de M1

ser�a el seg�uent: comen�cant en l'estat inicial q00 = q000$, carregar�a a la mem�oria

interm�edia la imatge del primer s��mbol del mot d'entrada. A partir d'aquest

moment simular�a el funcionament de M2 sobre aquest mot imatge, i cada vegada
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que el cursor virtual hagi recorregut el contingut sencer de la mem�oria interm�edia

llegir�a un nou s��mbol de l'entrada i carregar�a novament la mem�oria interm�edia

amb la imatge corresponent. Finalment,M1 acceptar�a un mot quan el seu c�alcul,

despr�es de consumir tots els s��mbols d'entrada, acabi en un estat q$ amb q2F2.

Formalment, el pda constru��t �es

M1=hQ1; �1; �; �1; q
0

0; Z0; F1i ,

on els components nous s�on

- Q1=Q2S$ ,

- q00=q
00

0$ ,

- F1=F2$ ,

i �1 cont�e les transicions seg�uents:

1. fZp$a {̀
M1

Zph(a)$ j a2�1 ^ Z 2� ^ p2Q2g . Quan el cursor virtual

arriba al �nal de la mem�oria interm�edia, es consumeix un nou s��mbol a de

l'entrada i es carrega la mem�oria interm�edia amb h(a).

2. fZpy$ {̀
M1

�qy$ j Zp {̀
M2

�q 2 �2 ^ y 2Sg . Simulaci�o de les �-transicions

de M2. No es consumeix cap s��mbol de l'entrada ni tampoc de la mem�oria

interm�edia.

3. fZpby$ {̀
M1

�qy$ j Zpb {̀
M2

�q2�2 ^ by2Sg . Simulaci�o dels moviments de

M2 amb entrada b de la mem�oria interm�edia. El cursor virtual avan�ca una

posici�o. El cap�cal que llegeix l'entrada no es mou.

Exemple 8.11 Tornem a reprendre el llenguatge L2= fwwR j w2 (a + b)�g
vist en exemples precedents i considerem el mor�sme h : fc ; dg� �! fa ; bg�,
de�nit per h(c)=ab i h(d)= ba. Ara volem caracteritzar, mitjan�cant un pda,

el conjunt h�1(L2), �es a dir, el llenguatge dels mots de fc ; dg� tals que la

seva imatge pel mor�sme h �es un pal��ndrom de longitud parella en fa ; bg�.
Recordem que el npda de la �gura 8.7, que aqu�� anomenarem M2, reconeix

el llenguatge L2. Aix�� doncs, no hem de fer res m�es que construir l'aut�omat

per al mor�sme invers seguint les regles que hem donat en aquesta secci�o. En

aquest cas, el conjunt de su�xos possibles �es S = f�; a; b; ab; bag i l'aut�omat

M1 resultant, que reconeix el llenguatge h�1(L2), est�a representat a la �gura

8.15. Observeu que, per tal de simpli�car la notaci�o, hem utilitzat el s��mbol

� per representar qualsevol s��mbol de pila. Aix��, per exemple, la transici�o

�1$c ` �1ab$ signi�ca que, sigui quin sigui el s��mbol del cim de la pila, si el

s��mbol en curs del mot d'entrada �es una c i l'estat actual �es 1$, l'aut�omat
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passar�a a l'estat 1ab$ i deixar�a la pila tal com est�a.

|c* *

λB λ|

Aλ λ|

|λB BA

| AAλ B
|c* *

| ** d

Aλ λ|

λB λ|

λB λ|

Aλ λ|

Z0 | λλ Z0 | λλ

b1 $

1$

1a$

1ab$ 2b$ 2ab$

3$ 2$

ba1 $ 2a$ ba2 $

| ** d

|λ B* *

|λ A* *

Fig. 8.15 npda M1 que reconeix el llenguatge h�1(L2)

Observeu tamb�e que, per motius de claredat, en el diagrama de transicions

precedent no hem incl�os tots els estats ni tampoc totes les transicions que surten

d'aplicar estrictament la construcci�o general de l'aut�omat M1. En particular,

no apareixen els estats 3a$, 3b$, 3ab$ i 3ba$, que s�on pous i, per tant, no �utils,

i pel que fa a les transicions, han estat eliminades totes aquelles que no es

podrien aplicar mai, i que s�on:

Z01a$ ` Z0A1$; A1a$ ` AA1$; A1a$ ` 2$;

Z01b$ ` Z0B1$; B1b$ ` BB1$; B1b$ ` 2$:

Analitzem a continuaci�o l'aut�omat que hem constru��t. Essencialment, M1

realitza dos tipus de bucles: dos sobre l'estat inicial i dos sobre l'estat 2$. Els

dos primers |que involucren les ternes d'estats 1$, 1ab$, 1b$ i 1$, 1ba$, 1a$,

respectivament| serveixen per carregar a la pila un mot AB per cada c de

l'entrada i un mot BA per cada d. �Es evident que aquesta feina es pot resumir

en un sol estat. Els altres dos |que involucren les ternes d'estats 2$, 2ab$, 2b$

i 2$, 2ba$, 2a$, respectivament| fan la feina inversa, �es a dir, descarreguen

de la pila mots BA o AB en processar, respectivament, s��mbols c i d del mot

d'entrada. En aquest cas, tamb�e es pot sintetitzar aquest proc�es en un nombre

menor d'estats, tot i que el fet d'haver d'eliminar dos s��mbols consecutius de

la pila obligar�a a tenir sengles estats intermedis.

A la �gura 8.16 hi trobem descrit un npda equivalent a M1 que incorpora

les simpli�cacions que acabem d'esmentar. L'estat 1 fa la feina dels estats 1$,

1ab$, 1b$, 1ba$ i 1a$; els estats 2, 3 i 4 resumeixen la feina de 2$, 2ab$, 2b$,

2ba$ i 2a$; i �nalment l'estat 5 equival al 3$.
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λB λ|

Aλ λ|

Ac λ|

dB λ|

Ac λ|

dB λ|

Z0 | λλZ0 | λλ

Z0 Z0| Ac B
| AAc AB
|c ABBB

Z0 Z0| Bd A
| AAd AB
|Bd BBA

1 5

2

4

3

Fig. 8.16 npda equivalent al de la �gura 8.15

�Es clar que aquest aut�omat codi�ca a la pila cada c per AB i cada d per

BA. Si prenem els mots de pila AB i BA com a s��mbols at�omics C i D,

l'aut�omat precedent es pot simpli�car encara m�es i donar lloc al pda de la

�gura 8.17.

| λcD
| λCd

λ|cD

| λdC

Z0 | λλ

| CDcD
| CDdC
| DDdD

Z0 | λλ

| CcC C

Z0 Z0| Cc
Z0 Z0| Dd

1 2 3

Fig. 8.17 npda equivalent al de la �gura 8.16

No �es dif��cil de veure que el llenguatge h�1(L2) �es

L1 = fw j 9x2fc ; dg� w=x (xR)g ,

on  (w) representa el mot obtingut canviant les c's de w per d's, i viceversa.
�Es a dir, que L1 �es un llenguatge molt proper al dels pal��ndroms de longitud

parella: si el s��mbol a dist�ancia n del principi �es una c, aleshores el s��mbol

a la mateixa dist�ancia comen�cant pel �nal ha de ser una d, i viceversa, si el

s��mbol n-�esim �es una d, aleshores el s��mbol corresponent comen�cant pel �nal

ha de ser una c. Observeu que el npda de la �gura 8.17 �es exactament el que

haur��em obtingut si hagu�essim constru��t l'aut�omat directament a partir del

llenguatge L1 (�xeu-vos que la idea per construir-lo �es exactament la mateixa

que a l'exemple 8.5 ens portava al pda representat a la �gura 8.7).

Proposici�o. L(M1)=h
�1(L2) .

Demostraci�o. Es demostra f�acilment que per a tot �; �2� �; p; q2Q i a2�1

es t�e
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�ph(a) {̀
�

M2
�q () �p$a {̀

M1
�ph(a)$ {̀

�

M1
�q$ : (1)

En efecte, l'aut�omatM1 no fa altra cosa que carregar a la mem�oria interm�edia el

mot h(a) (transici�o del tipus 1 de la de�nici�o) i despr�es simular el comportament

de M2 amb aquesta entrada (transicions dels tipus 2 i 3 de la de�nici�o).

Considerem ara un mot qualsevol w=a1a2 � � �an2�
�

1 pertanyent al llenguatge

L(M1) . Segur que existeixen �2�
� i q2F1 tals que

Z0q
0

0w {̀
�

M1
�q .

Tenint en compte que q00 �es q000$, podem descompondre aquest c�alcul en els

passos seg�uents:

Z0q
00

0$a1a2 � � �an {̀
M1

Z0q
00

0h(a1)$a2 � � �an {̀
�

M1
�1q1$a2 � � �an

{̀
M1

�1q1h(a2)$a3 � � �an {̀
�

M1
�2q2$a3 � � �an

� � �
{̀
M1

�n�1qn�1h(an)$ {̀
�

M1
�nqn$ = �q :

En virtut de la f�ormula 1, ha d'existir en M2 el c�alcul seg�uent:

Z0q
00

0h(w) = Z0q
00

0h(a1)h(a2) � � �h(an) {̀
�

M2
�1q1h(a2) � � �h(an)

{̀
�

M2
�2q2h(a3) � � �h(an)

� � �

{̀
�

M2
�n�1qn�1h(an)

{̀
�

M2
�nqn = �qn :

Com que q2F1 aleshores qn2F2 i, per tant, h(w)2L(M2), que �es el mateix

que dir w2h�1(L(M2)) � h�1(L2) .

Observeu que la cadena d'implicacions que hem seguit �es totalment reversible,

i aquest fet ens d�ona autom�aticament l'altra inclusi�o. tu

A la vista de la proposici�o precedent podem enunciar el teorema seg�uent.

Teorema. La fam��lia dels llenguatges incontextuals �es tancada respecte de l'apli-

caci�o de mor�smes inversos.

Tot i que la construcci�o que hem donat �es general per a npdas, observeu que

en el cas particular de partir d'un dpda, la mateixa construcci�o ens permet trobar

un dpda que reconeix el llenguatge h�1(L2). Per tant, tamb�e podem enunciar el

corol.lari seg�uent.

Corol.lari. La fam��lia dels dcfls �es tancada respecte de l'aplicaci�o de mor-

�smes inversos.
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Complementaci�o d'un DCFL

En aquest apartat enunciarem la propietat que els dcfls, a difer�encia dels cfls,

formen una fam��lia tancada respecte de la complementaci�o i veurem les l��nies

generals de la demostraci�o.

La idea essencial per a la construcci�o d'un dpda que reconegui el llenguatge

complementari del que reconeix un altre dpda donat �es la mateixa que en el cas

de dfas: intercanviar els estats acceptadors i no acceptadors. De tota manera,

els dpdas presenten tres problemes que fan que aquesta construcci�o no pugui ser

tan senzilla com en el cas dels aut�omats �nits. Vegem-los a continuaci�o. Sigui

M un dpda qualsevol, L el llenguatge que reconeix i w un mot qualsevol sobre

l'alfabet d'entrada. Anomenem M 0 el dpda que s'obt�e de M intercanviant els

estats acceptadors pels que no ho s�on, i viceversa. En el c�alcul deM sobre el mot

w es poden donar les tres situacions seg�uents:

1. Abans que el cap�cal hagi arribat a l'extrem dret del mot d'entrada, el c�alcul

pot aturar-se perqu�e en un moment donat la funci�o de transici�o pot no estar

de�nida.

2. El c�alcul pot no acabar mai perqu�e l'aut�omat hagi entrat en un cicle de

�-transicions.

3. Despr�es que el cap�cal hagi superat l'extrem dret del mot d'entrada, l'aut�o-

mat pot realitzar un seguit de �-transicions que el portin a passar per estats

acceptadors i no acceptadors.

En qualsevol dels dos primers casos, el dpda M no avan�car�a m�es enll�a d'un

s��mbol determinat en la cadena d'entrada. Representem per x el pre�x de w que

M ha deixat a l'esquerra del cap�cal quan aix�o succeeix. Evidentment, el mot w

no pertany al llenguatge L i tampoc no hi pertanyen tots aquells que tinguin x

com a pre�x, els quals s�on, per tant, mots de L. Ara b�e, �xeu-vos que M 0 tamb�e

rebutja tots els mots amb pre�x x, ja que el c�alcul de l'aut�omat sobre aquests

mots segueix sense processar m�es enll�a de x en la cadena d'entrada.

En el tercer cas, conv�e remarcar que la de�nici�o que hem donat de llenguatge

reconegut no exigeix que el proc�es del mot acabi en un estat acceptador, sin�o

nom�es que passi per algun estat acceptador un cop llegit el mot sencer. At�es

que existeix algun estat acceptador en la cua d'estats que M recorre una vegada

ha consumit tot el mot d'entrada, l'aut�omat accepta w i, per tant, aquest mot

pertany a L. Per�o, precisament per l'exist�encia d'algun estat no acceptador en

aquest conjunt d'estats, sabem que M 0 tamb�e acceptar�a el mot w.

Observem, doncs, que en cap de les situacions precedents l'aut�omat M 0 no

reconeix el llenguatge L com nosaltres preten��em. La construcci�o d'un dpda per
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al complementari es basar�a a fer successives modi�cacions a l'aut�omat de partida

per evitar els inconvenients que hem esmentat pr�eviament. Veurem a continuaci�o

les l��nies principals d'aquesta construcci�o, sense incloure'n les demostracions.6 A

partir d'aquest moment representarem per q qualsevol estat de l'aut�omatM i per

Z i a s��mbols qualssevol dels alfabets de pila i d'entrada, respectivament.

1. Evitar les inde�nicions de la funci�o de transici�o �es una tasca senzilla: nom�es

hem d'afegir un estat pou no acceptador que reculli totes les transicions no

de�nides i que s'encarregui d'avan�car el cap�cal de lectura �ns a superar

l'extrem dret del mot d'entrada. Formalment, si p �es aquest estat pou, cal

afegir la transici�o Zqa ` Zp sempre que la funci�o de transici�o original no

estigui de�nida per a Zqa ni per a Zq i, pel que fa a l'estat pou, s'han

d'incloure les transicions Zpa ` Zp. Una segona font d'inde�nici�o pot

provenir del fet que el dpda buidi completament la pila abans d'haver

processat tota l'entrada. Per tal d'impedir aquests possibles buidats de la

pila nom�es cal protegir el fons de pila amb un nou s��mbol X0 just a sota del

s��mbol Z0. Aix��, si en un moment donat del c�alcul apareix X0 al cim de la

pila, vol dir que s'hauria arribat a una situaci�o de buidat de pila i podem

fer evolucionar l'aut�omat cap a l'estat pou. �Es a dir, haurem d'incorporar

les transicions X0qa ` Z0p. Per afegir aquest s��mbol X0, n'hi ha prou a

considerar un nou estat inicial q00 i una transici�o addicional Z0q
0

0 ` X0Z0q0 .

2. Considerem ara la manera d'evitar que el dpda pugui entrar en un cicle

in�nit de c�alcul. Aquest fet es donar�a sempre que existeixi un estat q,

un s��mbol de pila Z, un mot de pila � 2 � � i un natural n> 1 tals que

Zq {̀
n

�Zq , o el que �es el mateix

Zq=�1q1 ` �2q2 ` � � � ` �nqn=�Zq .

�Es a dir que hi ha un bucle de n passos en el c�alcul que nom�es involucra

�-transicions (no es consumeix cap m�es s��mbol del mot d'entrada) i que

no buida mai el contingut de la pila. Fixeu-vos que aquests bucles no

depenen per a res del mot d'entrada i que, per tant, es poden detectar amb

l'�unica informaci�o del dpda. Per evitar-los, cal tenir en compte si el conjunt

d'estats q1; q2; : : : ; qn, que forma aquest bucle cont�e algun estat acceptador

o no. Si cap qi no �es estat acceptador, aleshores �es clar que cal rebutjar

el mot d'entrada i, per tant, substituirem l'antiga transici�o que iniciava el

cicle en q per una nova transici�o cap a l'estat pou: Zq ` Zp. Si algun

dels qi �es acceptador, aleshores el mot d'entrada ha de ser acceptat nom�es

6En podeu trobar una demostraci�o detallada a [HoU79].



8 Aut�omats amb pila 227

en el cas en qu�e el dpda entri en bucle just quan el cap�cal estigui a la

dreta del mot d'entrada. Per tant, considerarem un nou estat acceptador

f i les transicions: Zq ` Zf |per acceptar quan no hi ha m�es s��mbols per

processar| i Zf ` Zp |si queden m�es s��mbols a l'entrada hauran de ser

llegits des de l'estat pou|. Amb aquestes transformacions descrites ens

assegurarem que, o b�e l'aut�omat acaba processant tot el mot sense entrar

en un cicle de �-transicions, o b�e, si a partir d'un moment donat l'aut�omat

nom�es aplica �-transicions, la pila s'haur�a d'acabar buidant i, per tant, hi

haur�a un pas cap a l'estat pou.

La conseq�u�encia d'haver fet les transformacions esbossades als apartats 1 i 2

�es que ara disposem d'un nou dpda M 0 que reconeix el mateix llenguatge que

l'original i tal que, davant de qualsevol mot d'entrada w, segur que acaba el c�alcul

i deixa el cap�cal a la dreta del darrer s��mbol de w. Per construir, a partir de M 0,

un aut�omat M 00 que accepti el llenguatge complementari nom�es haurem de tenir

en compte la tercera de les di�cultats.

3. Una soluci�o possible es basa a marcar els estats de M 0 amb un segon com-

ponent que indiqui si el dpda ha passat per algun estat acceptador o no

des de la darrera transici�o que hagi consumit realment un s��mbol del mot

d'entrada. Per cada estat q de M 0, n'hi ha d'haver tres en M 00: dos d'ells

associats als valors cert i fals del segon component, que representarem per

(q;C) i (q;F), i un tercer d'acceptaci�o, representat per (q;A). Els estats

acceptadors de M 00 seran precisament aquells estats amb segon component

igual a A. Quant a l'estat inicial, o b�e ser�a (q0;C) si q0 �es acceptador en

M 0 o b�e (q0;F) altrament. Com que M 0 �es determinista i no t�e transicions

inde�nides, es t�e que per a tot s��mbol de pila Z i tot estat p, o b�e M 0

t�e de�nida una �-transici�o del tipus Zp ` �q o b�e t�e de�nides transicions

Zpa ` �q per a tot s��mbol a de �. Amb aix�o, la funci�o de transici�o de M 0

es traduir�a de la manera seg�uent en M 00:

- Les �-transicions Zp ` �q de M 0 donen lloc, en M 00, a les transicions:

Z(p;C) ` �(q;C) i Z(p;F) ` �(q; x), on x val C o F segons que q sigui

estat acceptador o no.

- Les transicions Zpa ` �q de M 0 donen lloc, en M 00, a les transicions

seg�uents: Z(p;C)a ` �(q; x), Z(p;F) ` Z(p;A) i Z(p;A)a ` �(q; x), on
x val, com abans, C quan q �es estat acceptador i F altrament.

Observeu que l'aut�omat M 00 b�asicament simula el comportament de M 0

pel que fa a la transici�o entre estats i que pot evolucionar cap als estats
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acceptadors (de tipus A) nom�es en unes condicions determinades: quan

M 0 no hauria passat per cap estat acceptador des del darrer moviment

del cap�cal, �es a dir, des dels estats de tipus F. Des d'aquests estats de

tipus A s'accepta el mot d'entrada si el cap�cal de lectura ja se'n troba a la

dreta, o b�e es continua normalment la simulaci�o de M 0 en el cas que encara

quedin s��mbols per llegir. Observeu que aquest criteri per accedir als estats

acceptadors �es el que determina pr�opiament el pas al complementari. Aix��,

si M 0 rebutja un mot w, segur que acaba el seu c�alcul en un estat q no

acceptador i que, a m�es, en la seq�u�encia eventual de �-transicions que hagi

pogut realitzar despr�es de consumir el mot d'entrada no haur�a passat per

cap estat acceptador, per tant, M 00 haur�a arribat a l'estat (q;F) i existir�a

una �-transici�o cap a l'estat corresponent (q;A) per acceptar w. En canvi,

si M 0 accepta w, aleshores el seu c�alcul inclou algun estat acceptador q en

la seva seq�u�encia terminal de �-transicions, i el c�alcul de M 00 acabar�a en un

estat de la forma (q0;C). Com que els estats acceptadors de M 00 nom�es s�on

accessibles directament des dels estats de tipus F, M 00 no podr�a assolir cap

estat acceptador i rebutjar�a w.

A la vista dels resultats precedents podem enunciar el teorema seg�uent.

Teorema. La fam��lia dels dcfls �es tancada respecte de la complementaci�o.

Exercicis

8.1 Constru��u aut�omats amb pila deterministes per als llenguatges seg�uents:

1. El llenguatge de Dyck D0�

1 (vegeu-ne la de�nici�o a l'exercici 2.15).

2. fa2ibi+2jc3j+1 j i; j > 0g

3. faibjckdi j i > 0 ^ j � k > 0g

4. fw2(a + b)� j 2jwja = 3jwjbg

5. fw2(a + b)� j jwja 6= jwjbg

6. El conjunt de mots sobre l'alfabet fa ; bg en qu�e no hi ha cap pre�x propi que contingui
igual nombre de a's que de b's.

8.2 Constru��u gram�atiques inambig�ues per als llenguatges de�nits als apartats 4, 5 i 6 de
l'exercici precedent.

8.3 Constru��u aut�omats amb pila per als seg�uents llenguatges incontextuals no deterministes:

1. faibj j i=j _ 2i=jg

2. faibjck j i=j _ j=kg

3. faibjckdl j i=k _ j= lg
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4. faibjckdl j (i=j ^ k= l) _ (i= l ^ j=k)g

5. fabi1abi2 � � �abin j n� 1 ^ 9j 1� j�n ij=n� jg

6. fabi1abi2 � � �abin j n� 1 ^ 9j 1� j�n ij 6=jg

8.4 Demostreu que els llenguatges seg�uents s�on incontextuals:

1. fw2(a + b)� j w=wR ^ 8x; y2(a+ b)� w 6=xabayg

2. fw2a+b+c+ j jwjb� jwjc ^ jwjc= _2g

3. fxcy j x; y2(a + b)� ^ jxja + jyjb= _2 ^ jxj= jyjg

4. fanw j w2(a + b)� ^ ((n parell ^ jwja> jwjb) _ (n senar ^ jwja< jwjb))g

8.5 Demostreu que per a tot llenguatge L:

1. Si L �es reconegut per un npda d'acceptaci�o per pila buida aleshores tamb�e �es reco-
negut per un npda d'acceptaci�o per estat �nal.

Considereu el model de dpda d'acceptaci�o per pila buida de�nit, a partir dels dpdas
d'acceptaci�o per estat �nal, de manera an�aloga al cas indeterminista. Demostreu que per
a tot llenguatge L es t�e:

2. Si L �es reconegut per un dpda d'acceptaci�o per pila buida aleshores tamb�e �es reco-
negut per algun dpda d'acceptaci�o per estat �nal.

3. Doneu contraexemples per a la inclusi�o contr�aria.

Diem que un llenguatge L �es pre�xial (o b�e que compleix la propietat del pre�x) quan no
cont�e cap mot que sigui pre�x propi d'algun altre, �es a dir,

8x2L 8y2�+ xy 62L.

4. Demostreu que els llenguatges que es poden recon�eixer amb dpdas d'acceptaci�o per
pila buida s�on exactament els dcfls pre�xials.

8.6 Demostreu que la intersecci�o de dos cfls pot no ser incontextual �ns i tot en el cas en
qu�e tots dos llenguatges siguin deterministes.

8.7 Siguin L un dcfl i R un llenguatge regular qualssevol.

1. Demostreu que el llenguatge LR �es dcfl.

2. Demostreu que el llenguatge RL pot no ser dcfl.

8.8 Demostreu que si L �es un dcfl, aleshores tamb�e ho s�on els llenguatges seg�uents:

1. El conjunt de mots de L que no contenen com a pre�x cap altre mot de L.

2. El conjunt de mots de L que no s�on pre�xos de cap altre mot de L.

8.9 Demostreu que les operacions seg�uents (les quals preserven la condici�o d'incontextualitat)
aplicades sobre dcfls poden donar com a resultat llenguatges no deterministes.

1. Reuni�o.

2. Concatenaci�o.

3. Tancament positiu i de Kleene.
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4. Mor�sme directe.

5. Revessament.

8.10 Demostreu que la reuni�o d'un llenguatge no incontextual i un llenguatge �nit �es un llen-
guatge no incontextual. Trobeu, en canvi, un contraexemple que posi de manifest que la
concatenaci�o d'un llenguatge no incontextual amb un llenguatge �nit no buit pot ser un
llenguatge incontextual.

8.11 Demostreu que la reuni�o, la concatenaci�o i l'estrella de Kleene de llenguatges no incon-
textuals poden ser llenguatges incontextuals.

8.12 Sigui L un dcfl i R un llenguatge regular. Doneu algorismes que permetin respondre les
q�uestions seg�uents:

1. L �es co�nit.

2. L i R s�on disjunts.

3. L �es un subconjunt de R.

4. R �es un subconjunt de L.

5. L i R s�on iguals.

Demostreu que les q�uestions 2 i 3 tamb�e s�on decidibles per a cfls no deterministes.

8.13 Demostreu que tot llenguatge incontextual L �es reconegut per algun npda que utilitza un
alfabet de pila amb nom�es dos s��mbols.

8.14 De�nim el model d'aut�omat amb comptador com un npda en qu�e s'ha redu��t l'alfabet
de pila a un sol s��mbol, a m�es del Z0, i en qu�e la funci�o de transici�o s'ha restringit de
manera que no pugui utilitzar el s��mbol Z0 en cap altre lloc de la pila que no sigui el
fons. (Observeu que una pila amb nom�es un s��mbol \�util" �es precisament un comptador
en unari.) Es demana:

1. Demostreu que tots els llenguatges presentats a l'exercici 8.1 s�on reconeguts per
aut�omats amb comptador.

2. Doneu llenguatges incontextuals i, en particular, lineals que no puguin ser reconeguts
per cap aut�omat amb comptador.

Ap�endix A NPDA que correspon a una CFG

Demostraci�o. Demostrarem, en primer lloc, que en G hi ha una derivaci�o del tipus X
�

) w�,
on w2�� i � 2 V (� [ V )

�

[ f�g, si i nom�es si per a tot mot x 2 �� en l'aut�omat MG hi ha
el c�alcul Xpwx {̀

�

�Rpx. Tractem les dues implicacions per separat.

a) X
�

) w� =) 8x Xpwx {̀
�

�Rpx .

Procedim per inducci�o sobre la longitud, n, de la derivaci�o de la gram�atica.

- Base: n=0. Si X
0
) w�, aleshores for�cosament w=� i �=X . Per tant, per a tot mot

x2�� es compleix trivialment que Xpx {̀
�

Xpx.
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- Pas inductiu. Si X ==)
n+1

w�, aleshores podem descompondre aquesta derivaci�o en dues
parts: X

n

) uA ) uv� , on uv=w, � 2 V (� [ V )� [ f�g,  2 (V [ �)�, �=� i la
variable A dep�en del mot �. Si �=�, aleshores A �es l'�ultim node intern de la dreta de
l'arbre de derivaci�o, mentre que si � �es de la forma Y � (amb Y 2V i �2(V [�)

�

), A �es
el node pare de Y en l'arbre de derivaci�o. Per a qualsevol dels dos casos de A, aplicant
la hip�otesi d'inducci�o sobre la primera part de la derivaci�o es t�e

8x0 Xpux0 {̀
�

RApx0 .

D'altra banda, la producci�o A ! v� de la gram�atica ens assegura que hi haur�a una
transici�o Ap ` �RvRp en l'aut�omat. Recordem que, per construcci�o, el npda tamb�e
cont�e les transicions apa ` p per a tot s��mbol a de �. Ajuntant les tres coses i fent
x0=vx per a cada x, es t�e:

8x2�� Xpuvx {̀
�

RApvx ` R�RvRpvx {̀
�

R�Rpx ,

que �es el que vol��em demostrar.

b) Xpwx {̀
�

�Rpx =) X
�

) w� .

Procedim per inducci�o sobre el nombre n de passos de la transici�o.

- Base: n=0. Si Xpwx {̀
0
�Rpx, aleshores for�cosament w=� i �=X . En aquest cas, es

compleix trivialment la condici�o X
�

) X .

- Pas inductiu. En aquest cas, Xpwx |̀
n+1

�Rpx. Separarem en aquest c�alcul els n primers
passos del darrer, distingint dos casos que depenen del tipus de la darrera transici�o
aplicada.

a) L'�ultima transici�o �es del tipus: Ap ` Rp . Aix�o vol dir, d'una banda, que la
gram�atica cont�e la producci�o A!  i, d'altra banda, que es pot separar el c�alcul
sobre l'aut�omat de la manera seg�uent:

Xpwx {̀
n

�RApx ` �RR
| {z }

�R

px .

Si apliquem la hip�otesi d'inducci�o sobre la primera part i utilitzem la producci�o
A!  , obtenim:

X
�

) wA� ) w� = w� .

b) L'�ultima transici�o �es del tipus: apa ` p . En aquest cas, el mot w �es de la forma
w0a i podem expressar el c�alcul sobre l'aut�omat de la manera seg�uent:

Xpw0ax {̀
n

�Rapax ` �Rpx .

Aplicant la hip�otesi d'inducci�o sobre la primera part, s'obt�e el resultat esperat,

X
�

) w0a� = w� .
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A partir de l'equival�encia que acabem de demostrar es t�e:

8w2�� w2L(G) () S
�

) w

() Spw {̀
�

p

() Z0q0w ` Z0Spw {̀
�

Z0p ` f

() w2L(MG) :

Que �es el mateix que dir L(G) = L(MG) . tu

Ap�endix B CFG que correspon a un NPDA

Demostraci�o. Demostrarem primer l'equival�encia seg�uent, que descriu la relaci�o que hi ha
entre les transicions de l'aut�omat i les derivacions de la gram�atica.

8w2�� Xpw {̀
�

q () [pXq]
�

) w, (1)

on p i q s�on estats de l'aut�omat i X �es un s��mbol de pila. Tractarem les dues implicacions per
separat.

a) Xpw {̀
�

q =) [pXq]
�

) w.

Procedirem per inducci�o sobre el nombre, n, de passos de la transici�o de l'aut�omat.

- Base: n=1. Si Xpw ` q, aleshores es t�e que w=a2f�g [ �. Per construcci�o, hi haur�a

en la gram�atica la producci�o [pXq]! a. En conseq�u�encia: [pXq]
�

) w.

- Pas inductiu. En aquest cas, Xpw `|
n+1

q. Podem separar el primer pas d'aquesta
transici�o dels n restants i tenim:

Xpw ` Bm � � �B1p
0x {̀

n
q,

on Xpa ` Bm � � �B1p
0 �es la transici�o directa aplicada inicialment per l'aut�omat i w=ax,

amb a2f�g[� i x2��. S'observa que despr�es de la primera transici�o directa l'aut�omat
t�e m s��mbols a la pila i que, al �nal, la pila �es buida; per tant, al llarg del proc�es
de x els s��mbols inicials B1, : : : , Bm hauran de ser esborrats de la pila, un a un i en
aquest ordre. Podem considerar, doncs, la factoritzaci�o de x en w1w2 � � �wm amb el
criteri seg�uent: l'aut�omat tindr�a el cap�cal apuntant al principi del submot wi quan per

primer cop la pila contingui nom�es els s��mbols Bi, Bi+1, : : : , Bm, �es a dir, quan s'acabi
d'esborrar el s��mbol Bi�1 anterior.

Aix�o origina una descomposici�o de la transici�o Bm � � �B1p
0x {̀

n
q en els trossos seg�uents:

Bm � � �B2B1p
0w1w2 � � �wm |̀

n1
Bm � � �B2qi1w2 � � �wm

|̀
n2

Bm � � �B3qi2w3 � � �wm

� � �

|̀{
nm�1

Bmqim�1wm

|̀
nm

q :
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Com que durant el processament de cada submot wi l'aut�omat no utilitza cap s��mbol
de pila per sota de Bi i al �nal acaba esborrant el propi Bi, �es clar que les transicions
seg�uents tamb�e s�on v�alides per a l'aut�omat

B1p
0w1 |̀

n1
qi1 , B2qi1w2 |̀

n2
qi2 , : : : , Bmqim�1wm |̀

n1
q.

Observeu que ni�n per a 1� i�m. Per tant, podem aplicar la hip�otesi d'inducci�o
a cadascuna de les transicions precedents. S'obtenen com a resultat les derivacions
seg�uents:

[p0B1qi1 ]
�

) w1, [qi1B2qi2 ]
�

) w2, : : : , [qim�1Bmq]
�

) wm.

Finalment, la transici�o inicial de l'aut�omat: Xpa ` Bm � � �B1p
0, segur que donar�a lloc

en la gram�atica a la producci�o particular

[pXq] ! a[p0B1qi1 ][qi1B2qi2 ] � � � [qim�1Bmq].

Ajuntant cadascun dels fragments de derivaci�o es completa aquesta primera part de la
prova.

[pXq] ) a[p0B1qi1 ][qi1B2qi2 ] � � � [qim�1Bmq]
�

) aw1w2 � � �wm = w .

b) [pXq]
�

) w =) Xpw {̀
�

q.

Procedirem per inducci�o sobre la longitud n de la derivaci�o de la gram�atica.

- Base: n=1. Si [pXq]) w, aleshores existeix en la gram�atica una producci�o [pXq]! w

i w=a2f�g [�. Per tant, ha d'existir en l'aut�omat una transici�o directa Xqa ` q. En
conseq�u�encia, Xqw {̀

�

q.

- Pas inductiu. En aquest cas, [pXq] ==)
n+1

w. Podem separar el primer pas d'aquesta
derivaci�o de tota la resta i es t�e, necess�ariament:

[pXq] ) a[p0B1qi1 ][qi1B2qi2 ] � � � [qim�1Bmq]
n
) w ,

ja que la forma gen�erica de les produccions no terminals de la gram�atica �es:

[pXqim ]! a[qB1qi1 ][qi1B2qi2 ] � � � [qim�1Bmqim ].

Aquest primer pas de derivaci�o ens permet dir que w �es de la forma ax, amb a2f�g[�, i
que en l'aut�omat hi ha la transici�o directa: Xpa ` Bm � � �B1p

0. A m�es, podem assegurar
que el mot x factoritza en w1w2 � � �wm, amb wi2�

�, de manera que:

[p0B1qi1 ] ==)
n1

w1, [qi1B2qi2 ] ==)
n2

w2, : : : , [qim�1Bmq] ==)
nm

wm,

on ni�n per a 1� i�m.

Aplicant la hip�otesi d'inducci�o a cadascuna d'aquestes derivacions obtenim les transicions
v�alides seg�uents per a l'aut�omat M :

B1p
0w1 {̀

�

qi1 , B2qi1w2 {̀
�

qi2 , : : : , Bmqim�1wm {̀
�

q.

Finalment, componem la primera transici�o directa amb les precedents per construir una
transici�o v�alida sobre M , que consumeixi el mot w sencer:
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Xpw = Xpaw1w2 � � �wm {̀ Bm � � �B2B1p
0w1w2 � � �wm

{̀
�

Bm � � �B2qi1w2 � � �wm

{̀
�

Bm � � �B3qi2w3 � � �wm

� � �

{̀
�

Bmqim�1wm

{̀
�

q :

En virtut de l'equival�encia 1 que acabem de demostrar, es t�e:

8w2�� w2L(M) () 9q2Q Z0q0w {̀
�

q

() 9q2Q [q0Z0q]
�

) w

() 9q2Q S ) [q0Z0q]
�

) w

() w 2 L(GM ) : tu
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