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Cap��tol 9 Aut�omats bidireccionals

9.1 Introducci�o

Els dos models abstractes de c�alcul estudiats �ns ara, els aut�omats �nits i els

aut�omats amb pila, han estat de�nits amb la caracter��stica comuna de disposar

d'un �unic cap�cal de lectura unidireccional. El cap�cal va avan�cant d'esquerra a

dreta a mesura que llegeix els s��mbols de l'entrada sense possibilitat de recular.

El fet que les dues fam��lies de llenguatges estudiades, la dels llenguatges regulars

i la dels incontextuals, puguin ser caracteritzades mitjan�cant aut�omats unidi-

reccionals, ens ha perm�es un tractament relativament senzill de les propietats

d'ambdues fam��lies. Penseu, per exemple, en la impossibilitat de caure en bucles

in�nits en el processament de les entrades, conseq�u�encia de la unidireccionali-

tat de la lectura. Per�o l'estudi d'aquests models b�asics quedaria incomplet si

no analitz�essim la repercussi�o que pot tenir eventualment, respecte de la fam��lia

dels llenguatges acceptats per cada model, el fet d'introduir-hi modi�cacions que

no afectin la seva caracter��stica essencial, �es a dir, la seva mem�oria. Tal �es el

cas de considerar que el cap�cal de lectura sigui bidireccional, �es a dir, que pugui

avan�car i retrocedir, o que pugui haver-hi dos o m�es cap�cals de lectura actuant

simult�aniament. En aquest cap��tol estudiarem les repercussions de la primera

d'aquestes modi�cacions.

En el cas dels aut�omats �nits, els models bidireccionals, tot i que reconeixen

la mateixa fam��lia de llenguatges que els unidirecionals, permeten en molts casos

de simpli�car-ne notablement el disseny. En aquest cap��tol posarem de manifest

l'exist�encia de nombrosos llenguatges per als quals es fa dif��cil trobar directa-

ment aut�omats �nits unidireccionals que els reconeguin. En canvi, veurem que

per a aquests mateixos llenguatges �es molt f�acil de dissenyar aut�omats bidirec-

cionals. La construcci�o posterior d'un aut�omat unidireccional equivalent quedar�a

aleshores com un procediment mec�anic, encara que pugui ser complex.
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En el cas dels aut�omats amb pila, els models bidireccionals reconeixen una

fam��lia de llenguatges m�es �amplia que els unidireccionals. La seva utilitat ve

donada en bona part per l'exist�encia d'un algorisme degut a Cook [Coo71] que

permet simular el comportament de qualsevol aut�omat amb pila determinista

bidireccional en temps lineal sobre un computador.

9.2 Aut�omats �nits bidireccionals

Un aut�omat �nit determinista bidireccional (abreujadament un 2dfa, de l'angl�es

2-way deterministic �nite automaton) �es una estructura de la forma

M = hQ;�; �; q0; F i

en qu�e Q, �, q0 i F tenen el signi�cat habitual de conjunt �nit d'estats, alfabet

d'entrada, estat inicial i conjunt d'estats acceptadors respectivament. Tamb�e

aqu�� � designa una funci�o de transici�o, que ara �es de la forma

�:Q� � �! Q� fe ; dg:

El funcionament dels aut�omats bidireccionals �es el seg�uent. Inicialment l'aut�omat

est�a en l'estat q0 i t�e el cap�cal situat davant del primer s��mbol de l'esquerra del

mot d'entrada. Suposem que en un moment determinat l'aut�omat es troba en un

estat p i el s��mbol que hi ha al davant del cap�cal �es a. Suposem que la funci�o de

transici�o pren el valor �(p; a) = (q;m). En aquestes condicions, l'aut�omat passa

de l'estat p a l'estat q, i mou el cap�cal una posici�o a l'esquerra o a la dreta segons

que m valgui e o d, respectivament.1

Observem que un dfa dels estudiats �ns ara, i que aqu�� anomenarem uni-

direccional, pot ser interpretat com un cas particular d'un 2dfa en qu�e tots els

valors de la funci�o de transici�o s�on de la forma (q; d). En tal cas, sols el valor

del nou estat q �es rellevant, i sabem que nom�es hi ha una extensi�o posible de la

funci�o � al domini Q � ��. En canvi, en el cas general dels 2dfas, no t�e sentit

considerar una extensi�o d'aquest tipus. Designem per �1 la primera de les dues

components de la funci�o �, �es a dir la que de�neix el canvi d'estat. Suposem que

estengu�essim aquesta funci�o a mots de manera que �1(p; w) fos l'estat en qu�e es

trobaria l'aut�omat quan el cap�cal sort��s per la dreta despr�es de processar el mot

w partint de l'estat p i del cap�cal situat a la primera posici�o de w. (Podr��em

considerar que els casos en qu�e el cap�cal surt per l'esquerra de w o aquells en

1 �Es freq�uent admetre una tercera possibilitat, a saber, que el cap�cal quedi imm�obil. �Es f�acil de veure que

aquesta modi�caci�o del model no afecta el conjunt dels llenguatges reconeguts.
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qu�e l'aut�omat entra en bucle a mig llegir w, donen lloc a una transici�o a un estat

pou.) No podr��em establir la igualtat entre �1(p; xy) i �1(�1(p; x); y), ja que poden

donar-se situacions del tipus�
�1(p; x1) = �1(p; x2) = q

�1(p; x1y) 6= �1(p; x2y) ;

en qu�e el comportament de �1(q; y) dep�en del pre�x que precedeix y i no sols de

l'estat q.

Per tal de descriure la situaci�o a qu�e s'arriba despr�es d'efectuar un nombre

qualsevol de passos, introduirem el concepte de con�guraci�o o descripci�o instan-

t�ania. Suposarem, sense p�erdua de generalitat, que � i Q no tenen s��mbols en

com�u. De�nim el conjunt KM de con�guracions aix��:

KM = ��Q��;

i interpretem que una seq�u�encia xqy de KM descriu la situaci�o en qu�e l'aut�omat

M , que est�a processant l'entrada w = xy 2 ��, es troba en l'estat q 2Q i t�e el

cap�cal situat davant del primer s��mbol del su�x y.

Per formalitzar el concepte de pas de proc�es (o de transici�o) de l'aut�omatM ,

de�nirem en el conjunt KM una relaci�o de transici�o directa, que representarem

pel signe {̀
M

(o simplement `, quan M estigui sobreent�es) de la manera seg�uent.

Cada valor de la forma �(p; a) = (q; d) de la funci�o de transici�o indueix el conjunt

de totes les transicions directes de la forma

xpay ` xaqy 8x; y 2 �� ;

mentre que cada valor de la forma �(p; a) = (q; e) de la funci�o de transici�o indueix

el conjunt de totes les transicions directes de la forma

xspay ` xqsay 8s 2 � i 8x; y 2 �� :

I no hi ha altres transicions directes que les de�nides per les regles anteriors.

Podem considerar ara el tancament reexiu i transitiu d'aquesta relaci�o de

transici�o. Es tracta de considerar que dues con�guracions estan relacionades quan

la segona s'obt�e a partir de la primera mitjan�cant zero o m�es transicions directes a

trav�es de con�guracions interm�edies. Representarem pel signe {̀� aquesta relaci�o

de transici�o de zero o m�es passos. Formalment, la de�nici�o �es la seg�uent. Siguin

k; k02KM dues con�guracions,

k {̀� k0 () 9n > 0 9k0; : : : ; kn2KM

8<
:
k = k0

8i < n ki ` ki+1

kn = k0 :
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La utilitat dels conceptes que acabem d'introduir es posa de manifest en la

facilitat amb qu�e podem ara descriure el llenguatge reconegut per un 2dfa. Es

tracta d'acceptar els mots que fan passar l'aut�omat des de la situaci�o que abans

hem de�nit com a inicial (en estat q0 i amb el cap�cal davant del primer s��mbol) a

una situaci�o en qu�e el cap�cal quedi a la dreta de l'�ultim s��mbol del mot i l'estat

sigui un dels acceptadors.2 �Es clar que aix�o pot ser expressat formalment de la

manera seg�uent:

L(M) = fw2�� j 9p2F q0w {̀� wpg:

Remarquem que, com a conseq�u�encia de la de�nici�o de les transicions directes,

no hi ha cap con�guraci�o que pugui venir a continuaci�o (a trav�es d'un o m�es

passos) d'una de la forma wq, que correspon a tenir el cap�cal a la dreta de

l'�ultim s��mbol de l'entrada. Tampoc no hi ha cap con�guraci�o que pugui seguir

a una de la forma qay quan �(q; a) �es de la forma (p; e), que correspon a un

moviment cap a l'esquerra quan el cap�cal �es al davant del primer s��mbol de

l'entrada. Observem que M accepta el mot buit si i sols si q0 2 F , ja que en

aquest cas la reexivitat de la relaci�o {̀� permet que la condici�o d'acceptaci�o

s'escrigui de la forma (q02F ^ q0 {̀� q0).

Exemple 9.1 Considerem el llenguatge format per � i pels nombres binaris

que, seguits del seu revessat, s�on m�ultiples de cinc. Formalment,

L = fw 2 f0; 1g� j valor2(ww
R) = _5g:

A la �gura 9.1 s'ha dibuixat el diagrama de transicions d'un 2dfa que reconeix

el llenguatge jcL$, �es a dir, el format pels mots de L per�o escrits entre els s��mbols
jc i $. Observeu que l'�unica difer�encia que hi ha entre aquest graf i els dels dfas

unidireccionals �es que ara l'etiqueta de cada arc inclou, a m�es del s��mbol llegit,

el moviment del cap�cal. Per tal de no perdre claredat, no han estat dibuixats

els arcs que corresponen a transicions que duen a un �unic estat pou, r, que

tampoc no apareix al gr�a�c. L'especi�caci�o completa de la funci�o de transici�o

ve donada a la taula 9.1.

L'aut�omat s'ha constru��t a partir de dues c�opies del dfa que reconeix els

m�ultiples de cinc, que com �es sabut t�e un estat per cada residu m�odul cinc.

La c�opia de la part superior del graf �es recorreguda mentre el cap�cal llegeix

l'entrada d'esquerra a dreta. Quan el cap�cal arriba a la marca de la dreta, hi ha

una transici�o des de l'estat de la part superior a l'estat de la part inferior que

correspon al mateix residu. A partir d'aqu�� s'inverteix el moviment del cap�cal,

2 �Es f�acil de veure que la classe de llenguatges reconeguts �es independent de la convenci�o concreta que

adoptem en aquest punt. Podr��em convenir que el cap�cal qued�es, per exemple, a l'esquerra del primer s��mbol.
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Fig. 9.1 Diagrama de transicions d'un 2dfa

Taula 9.1 Funci�o de transici�o del 2dfa de la �gura 9.1

jc 0 1 $

q0 A0; d r; d r; d r; d
r r; d r; d r; d r; d
A0 r; d A0; d A1; d B0; e
A1 r; d A2; d A3; d B1; e
A2 r; d A4; d A0; d B2; e
A3 r; d A1; d A2; d B3; e
A4 r; d A3; d A4; d B4; e
B0 f; d B0; e B1; e r; d
B1 r; d B2; e B3; e r; d
B2 r; d B4; e B0; e r; d
B3 r; d B1; e B2; e r; d
B4 r; d B3; e B4; e r; d
y f f; d f; d f; d f; d

l'entrada torna a ser llegida de dreta a esquerra i �es processada per la part

inferior de l'aut�omat. Si en arribar de nou a la marca de l'esquerra l'aut�omat es

troba en l'estat B0, es produeix una transici�o a l'estat acceptador f que ja no

�es abandonat i que fa sortir el cap�cal per l'extrem de la dreta, per tal d'acabar

correctament. En qualsevol altre cas, el proc�es acaba necess�ariament a l'estat

r i el mot �es rebutjat.

�Es interessant observar que tamb�e podem construir un dfa unidireccional

per recon�eixer el llenguatge L. Es tracta de considerar simult�aniament l'au-
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t�omat M5 que reconeix els m�ultiples de cinc i l'aut�omat M R

5 que reconeix el

revessat d'aquest llenguatge. No �es dif��cil adonar-se que l'aut�omat que accepta

L pot ser constru��t considerant estats amb dues components. La primera cont�e

l'estat a qu�e arriba M5 en llegir un mot w d'esquerra a dreta. La segona

cont�e l'estat en qu�e caldria estar per tal que el mateix M5, llegint w
R, arrib�es a

l'estat acceptador, que �es precisament l'estat a qu�e arriba M R

5 en llegir w. Aix��

doncs, l'aut�omat cercat s'obt�e fent el producte cartesi�a de M5 i M R

5 i prenent

com a estats acceptadors els que tenen les dues components iguals entre si.

Formalment, sigui Q = fq0; q1; q2; q3; q4g i sigui

M5 = hQ; f0 ; 1g; �5; q0; fq0gi;

on �5 est�a de�nida, quan a2f0 ; 1g, per la regla aritm�etica

�5(qi; a) = qj () 2 � i+ a � j (mod 5):

M
R

5 t�e una estructura id�entica a la de M5 amb l'�unica difer�encia que la seva

funci�o de transici�o obeeix la regla

�
R

5(qi; a) = qj () �5(qj ; a) = qi:

En aquestes condicions, l'aut�omat M que reconeix L �es

M = hQ�Q; f0 ; 1g; �; [q0; q0]; F i;
on

�([qi; qj]; a) = [�5(qi; a); �
R

5(qj; a)]

i on

F = f[qi; qi] j 0 6 i 6 4g:

L'aut�omat M constru��t aix�� t�e 25 estats i �es m��nim.

A l'exemple anterior, en lloc de construir un 2dfa per al llenguatge L pro-

posat, l'hem constru��t per al llenguatge jcL$, on els s��mbols jc i $ no formen part

de l'alfabet de L. La ra�o de fer aix�o ha estat, com resulta evident, facilitar el

disseny de l'aut�omat. El recurs a aquests s��mbols addicionals, que anomenarem

marcadors d'extrems, permet identi�car el moment en qu�e el cap�cal llegeix l'�ultim

s��mbol del mot d'entrada sense provocar a continuaci�o l'aturada de l'aut�omat.

Sense ells, aquesta identi�caci�o es fa impossible. Tot i aix�o, en aquest cap��tol

demostrarem que tot llenguatge acceptat per un 2dfa tamb�e �es acceptat per al-

gun dfa unidireccional. Per tant, donat un llenguatge L, si sabem construir un

2dfa que reconegui jcL$, tamb�e podem construir un dfa unidireccional per a
jcL$. Aleshores, �es immediat passar d'aquest dfa a un altre que accepti L. Aix��

doncs, la introducci�o dels marcadors d'extrems no representa cap ampliaci�o (ni

tampoc cap restricci�o) dels llenguatges que poden ser acceptats per 2dfas. En

conseq�u�encia, en tots els exemples que donarem d'utilitzaci�o de 2dfas farem �us

dels marcadors d'extrems.
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9.3 El problema de l'aturada en 2DFAs

La bidireccionalitat del moviment del cap�cal introdueix, respecte de la unidirec-

cionalitat, la possibilitat que els processos de c�alcul no s'aturin. N'hi ha prou de

considerar, per exemple, que la funci�o de transici�o inclogui un parell d'especi�ca-

cions de la forma

�(p; a) = (q; d) i �(q; b) = (p; e)

perqu�e l'aut�omat entri en bucle aix�� que llegeixi el submot ab, si ho fa partint

de l'estat p. Aquesta possibilitat de no-aturada, que no existeix en els aut�omats

unidireccionals, est�a impl��cita, en canvi, en molts altres models de computaci�o.

En particular, quan es considera el conjunt de programes que poden ser escrits

en qualsevol llenguatge usual de programaci�o, �es clar que aquest conjunt inclou

programes que poden donar lloc a bucles sense �. En general, el problema de

determinar si un cert programa d�ona lloc a un proc�es �nit o in�nit quan processa

una entrada donada �es un problema indecidible.3

En el cas dels aut�omats �nits bidireccionals, hi ha una manera senzilla de

decidir quan un aut�omat de s estats que llegeix una entrada de longitud n en-

tra en bucle. Es tracta d'anar considerant les con�guracions successives per les

quals passa l'aut�omat, partint de la con�guraci�o inicial i acabant o b�e quan el

cap�cal creua un dels extrems de l'entrada o b�e quan es repeteix alguna de les

con�guracions considerades. La idea important �es que, perqu�e l'aut�omat entri

en bucle, �es condici�o necess�aria i su�cient que hi hagi alguna con�guraci�o que es

repeteixi. �Es clar que la condici�o �es su�cient. La necessitat deriva del fet que hi

ha un nombre �nit, n � s, de con�guracions possibles, cosa que, d'altra banda,

garanteix la �nitud del procediment proposat, que requereix un m�axim de n� s

passos.

9.4 Construcci�o d'un NFA unidirecional
a partir d'un 2DFA

A l'exemple 9.1 hem exposat un 2dfa que reconeix un cert llenguatge. Tamb�e

hem posat de manifest que aquest mateix llenguatge pot ser reconegut per un

dfa unidireccional. Aquesta possibilitat no �es cap cas particular. Veurem tot

seguit la manera de construir un nfa unidireccional a partir d'un 2dfa qualsevol.

La demostraci�o original d'aquest fet es troba a [RaS59] i a [She59], si b�e nosaltres

seguirem en aquest punt la refer�encia [HoU79]. De totes maneres, cal advertir el

3Sobre el signi�cat d'aquest terme, vegeu el comentari de la secci�o 2.4.
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lector que, per tal de facilitar la comprensi�o d'aquesta exposici�o, hem optat per

un tractament informal d'algunes de les idees que introduirem en la demostraci�o.

Comen�carem presentant un exemple que ens servir�a de refer�encia al llarg de

l'exposici�o que segueix.

Exemple 9.2 La taula 9.2 especi�ca la funci�o de transici�o d'un 2dfa de tres

estats, dels quals q0 �es l'inicial i q2 �es l'�unic estat acceptador.

Taula 9.2 Funci�o de transici�o d'un 2dfa

a b

q0 q1; d q0; e
q1 q2; e q2; d
y q2 q0; d q1; e

Per a cada 2dfa considerat i cada mot processat per l'aut�omat podem di-

buixar un diagrama que reecteixi aquest proc�es. Es tracta d'escriure els estats

successius pels quals va passant l'aut�omat, situant-los en la posici�o que ocupa el

cap�cal just en el moment en qu�e es disposa a llegir un nou s��mbol, �es a dir, en

la frontera entre el s��mbol que acaba de llegir i el nou s��mbol. Aquesta successi�o

comen�ca amb l'estat inicial escrit en la frontera esquerra del mot. Cada vegada

que el cap�cal inverteix el sentit del moviment, el diagrama baixa una l��nia i con-

tinua escrivint els estats, de manera que la seq�u�encia dels estats segueix, cap a la

dreta i cap a l'esquerra, els moviments del cap�cal.

Definici�o. Anomenem seq�u�encies de creuaments les subseq�u�encies d'estats que

apareixen en un diagrama de proc�es, i que corresponen als moments en qu�e el

cap�cal creua cada una de les fronteres entre dos s��mbols consecutius (m�es les dues

fronteres dels extrems).

Exemple 9.3 La �gura 9.2 il.lustra el diagrama del proc�es d'acceptaci�o del

mot aabab per l'aut�omat de�nit a l'exemple 9.2.

Les seq�u�encies de creuaments corresponents a aquest proc�es s�on [q0],

[q1; q2; q0], [q1], [q2], [q0; q0; q1] i [q2].

Observeu que els estats que ocupen posicions senars en una seq�u�encia de
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Fig. 9.2 Diagrama d'un proc�es d'acceptaci�o

creuaments corresponen a situacions en qu�e el cap�cal s'est�a movent cap a la dreta.

Per tant, el s��mbol que ser�a llegit en aquest estat �es el que apareix a la dreta de

la col.locaci�o de la seq�u�encia considerada en el diagrama. An�alogament, els estats

en posicions parelles corresponen a moviments del cap�cal cap a l'esquerra.

Observeu tamb�e que no totes les seq�u�encies d'estats possibles s�on seq�u�encies

de creuaments. Per exemple, la seq�u�encia

[q3; q5; q2; q5; q1; q4; q4]

no pot ser cap seq�u�encia de creuaments, perqu�e l'estat q5, que apareix dues ve-

gades en posici�o parella, hauria de donar origen, a causa del determinisme, a

una repetici�o inde�nida del proc�es. �Es a dir, una seq�u�encia de creuaments que

comen�ca amb els quatre primers components [q3; q5; q2; q5; : : : ], for�cosament ha de

ser la seq�u�encia peri�odica in�nita

[q3; q5; q2; q5; q2; q5; q2; : : : ]:

Aix�� doncs, una seq�u�encia de creuaments �es �nita si i sols si no t�e cap estat repetit

en dues posicions de la mateixa paritat.

Observeu, �nalment, que les seq�u�encies de creuaments que intervenen en pro-

cessos de mots que s�on acceptats s�on totes elles de longitud senar. Altrament el

cap�cal no hauria acabat el proc�es sortint per l'extrem de la dreta.

Definici�o. Diem que una seq�u�encia de creuaments �es v�alida quan �es de longi-

tud senar i no t�e cap parell d'estats repetits en posicions d'igual paritat.

Com a resultat del que acabem de dir i utilitzant aquesta de�nici�o, podem

fer dues a�rmacions. La primera �es que en el proc�es d'acceptaci�o d'un mot per

un 2dfa nom�es intervenen seq�u�encies de creuaments v�alides. La segona �es que,
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donat un 2dfa, el nombre de seq�u�encies de creuaments v�alides d'aquest aut�omat

�es, amb independ�encia de l'entrada, �nit. Aquest fet �es rellevant perqu�e ens

permetr�a d'identi�car les seq�u�encies de creuaments v�alides amb els estats d'un

aut�omat unidireccional equivalent.

Considerem ara la relaci�o que ha d'existir entre dues seq�u�encies de creuaments

v�alides que apareguin l'una immediatament a la dreta de l'altra en un proc�es

que dugui a l'acceptaci�o d'algun mot. Siguin s1 i s2 aquestes seq�u�encies, on

s2 suposem que apareix immediatament a la dreta de s1. Sigui a el s��mbol de

l'entrada que hi ha entre s1 i s2. Si b�e l'aparici�o d'aquestes dues seq�u�encies

en un punt determinat est�a condicionada per la globalitat del mot de l'entrada,

ens restringirem �unicament als condicionaments que comporta el fet que les dues

seq�u�encies estiguin separades pel s��mbol a. Observem que nom�es un nombre

redu��t de seq�u�encies pot apar�eixer a la dreta de s1 i del s��mbol a. Per descomptat,

s2 �es una d'elles, per�o pot no ser l'�unica. Suposem, per exemple, que la funci�o

de transici�o de l'aut�omat cont�e una especi�caci�o de la forma �(qi; a) = (qj; d)

i que la seq�u�encia s2 no cont�e l'estat qi en cap posici�o parella ni l'estat qj en

cap posici�o senar. Aleshores podem intercalar qi seguit immediatament de qj en

qualsevol punt de s2, amb la condici�o que qi quedi en posici�o parella. La seq�u�encia

obtinguda continua essent v�alida i podria apar�eixer a la dreta de la s1 si nom�es

ens atingu�essim al condicionament local del s��mbol a que estem considerant.

Exemple 9.4 La �gura 9.3 il.lustra el cas de dues seq�u�encies, s1 = [q1; q2; q3] i

s2 = [q4; q5; q6], que s'avenen a l'esquerra i la dreta, respectivament, d'un s��mbol

a. Suposant que qi no coincideix amb q5 i que qj no coincideix ni amb q4 ni

amb q6, la seq�u�encia s02 = [q4; qi; qj ; q5; q6] tamb�e podria apar�eixer en el lloc de

s2 si nom�es ens atenim al condicionament del s��mbol a considerat i prescindim

de la resta del proc�es.

1

2

3 6

q

q

q q

a

4q

5q

1q

a

4q

jq

iq

2

3 6

q

q q

5q

Fig. 9.3 Dues seq�u�encies dretes per a una mateixa seq�u�encia esquerra
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Estem ja en condicions de de�nir un nfa unidireccional que reconegui el

llenguatge acceptat per un 2dfa donat. Sigui M = hQ;�; �; q0; F i un 2dfa

qualsevol. Considerem el nfa M 0 = hQ0; �; �0; I 0; F 0i, els components del qual es

de�neixen a continuaci�o.

Q0- �es el conjunt de seq�u�encies de creuaments v�alides de M .

�0- �es la funci�o que a cada seq�u�encia de creuaments v�alida i cada s��mbol de �

fa correspondre el conjunt de seq�u�encies de creuaments v�alides que poden

apar�eixer a la dreta de la seq�u�encia i del s��mbol considerats.

I 0- �es un conjunt redu��t a una sola seq�u�encia: f[q0]g.
F 0- �es el conjunt de seq�u�encies de la forma [qi] amb qi2F .

Abans de comprovar que M 0 reconeix el mateix llenguatge que M , donarem

un exemple d'aquesta construcci�o.

Exemple 9.5 Considerem de nou el 2dfa de l'exemple 9.2. Com que es

tracta d'un aut�omat de tres estats, el nombre de seq�u�encies de creuaments

v�alides �es 57 (vegeu exercici 9.3). Partim de la seq�u�encia inicial [q0]. Com que

�(q0; b) = (q0; e), no hi pot haver cap seq�u�encia v�alida a la dreta de [q0] quan el

s��mbol considerat �es una b. En canvi, la seq�u�encia [q1] pot apar�eixer a la dreta

de [q0] quan el s��mbol �es a. I tamb�e hi pot apar�eixer la seq�u�encia [q1; q2; q0], ja

que �(q2; a) = (q0; d). No hi ha cap m�es seq�u�encia v�alida que pugui apar�eixer a

la dreta de [q0] amb entrada a. Aix�� doncs, ja podem escriure la primera l��nia

de la taula de �0. Com que en aquesta l��nia s'han introdu��t les seq�u�encies [q1] i

[q1; q2; q0], continuem la taula analitzant quines s�on les seq�u�encies v�alides que

poden apar�eixer a la dreta d'aquestes en els casos d'entrada a i b. Prosseguim

d'aquesta manera �ns a completar el conjunt de seq�u�encies accessibles, i obtenim

la funci�o de transici�o �0 que apareix a la taula 9.3.

Taula 9.3 Funci�o de transici�o de l'aut�omat indeterminista M 0

a b

[q0] [q1]; [q1; q2; q0] |

[q1] | [q2]

[q1; q2; q0] [q1]; [q1; q2; q0] |

y [q2] [q0]; [q0; q0; q1] |

[q0; q0; q1] | [q2]

Un cop determinitzat i minimitzat aquest aut�omat, obtenim el dfa de

quatre estats que reconeix el llenguatge a(a+ ba)�b.
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Proposici�o. L(M 0) = L(M).

Demostraci�o. La inclusi�o en un dels sentits �es molt senzilla. Per a cada mot

acceptat per l'aut�omat bidireccional M podem dibuixar el diagrama de proc�es

que li correspon. La successi�o de seq�u�encies de creuaments que apareix en aquest

diagrama constitueix un cam�� acceptador del mot considerat en l'aut�omat inde-

terminista M 0.

La inclusi�o en sentit contrari requereix una especi�caci�o m�es formal de la

funci�o de transici�o �0 per tal de poder aplicar correctament una prova per inducci�o.

El lector pot trobar-la a la refer�encia [HoU79] citada anteriorment. �

Com a resultat de la proposici�o anterior tenim el teorema seg�uent.

Teorema. La fam��lia dels llenguatges reconeguts per aut�omats �nits determi-

nistes bidireccionals �es la fam��lia dels llenguatges regulars.

La possibilitat de construir un aut�omat determinista unidireccional a partir

d'un de bidireccional �es de molta utilitat en nombrosos problemes. Aix��, donat

un llenguatge regular L��� qualsevol, �es f�acil generalitzar la construcci�o donada

a l'exemple 9.1 per demostrar l'exist�encia d'un 2dfa que reconeix el llenguatge

fw 2 �� j wwR 2 Lg:

9.5 Aut�omats �nits indeterministes bidireccionals

De manera an�aloga als models deterministes, podem de�nir els aut�omats �nits

indeterministes bidireccionals |abreviadament 2nfas| com una generalitzaci�o

dels deterministes unidireccionals, on ara la funci�o de transici�o adopta la forma

�:Q�� �! P (Q� fe ; dg) :

�Es a dir, a cada estat i s��mbol d'entrada es fa correspondre un conjunt de parells

formats per un nou estat i un moviment del cap�cal.

Pot observar-se que el domini de de�nici�o de � est�a restringit a Q � �, en

lloc de ser P (Q) � �� com en el cas unidireccional. Recordem que en el cas

unidireccional, �es indiferent de�nir la funci�o de transici�o d'una manera o d'una

altra. Una funci�o de�nida sobre el domini restringit nom�es pot ser estesa d'una

�unica manera que sigui compatible amb els axiomes que caracteritzen les funcions

de transici�o. En canvi, i per les mateixes raons addu��des en el cas dels 2dfas, no

t�e cap sentit aquest tipus d'extensi�o en els 2nfas.
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La construcci�o d'un nfa unidireccional a partir d'un 2dfa, exposada a la

secci�o precedent, s'aplica sense cap modi�caci�o al cas dels 2nfas. A cada mot

acceptat per un 2nfa li pot correspondre una pluralitat de processos d'acceptaci�o,

per a cada un dels quals podrem considerar el diagrama de proc�es corresponent,

de�nit de forma id�entica que en el cas dels 2dfas. Aix�� doncs, el concepte de

seq�u�encia de creuaments v�alida es mant�e sense cap modi�caci�o. A l'hora de de-

terminar el conjunt de seq�u�encies de creuaments v�alides que poden apar�eixer a la

dreta d'una de donada, per a cada s��mbol de l'alfabet, se segueix el mateix criteri

d'atenir-se �unicament al s��mbol considerat, amb independ�encia dels mots en qu�e

aquest s��mbol �es processat. El fet que ara partim d'un aut�omat indeterminista

far�a que, en general, calgui considerar un major nombre de possibilitats. Per�o la

construcci�o �es la mateixa. Podem, doncs, enunciar el teorema seg�uent.

Teorema. La fam��lia dels llenguatges reconeguts per aut�omats �nits indetermi-

nistes bidireccionals �es la fam��lia dels llenguatges regulars.

Tenim, com a conclusi�o, que els 2nfas representen el model m�es vers�atil de

tots els introdu��ts en aquest curs per caracteritzar els llenguatges regulars.

Exemple 9.6 �Es f�acil demostrar, via 2nfas, que el conjunt de les primeres

meitats dels mots d'un llenguatge regular tamb�e �es regular. �Es a dir que si

L1 � �
� �es un llenguatge regular, tamb�e ho �es el llenguatge

L2 = fx 2 �
� j 9y jxj= jyj ^ xy2L1g:

Per demostrar-ho, partirem d'un dfa unidireccional que accepti L1. Sigui

M1 = hQ;�; �; q0; F i aquest aut�omat. Considerem una \c�opia"Q0 dels estats de

Q, de manera que per a cada estat q2Q representem per q0 l'estat corresponent

de Q
0. Construirem un aut�omat indeterminista bidireccional que reconegui

jcL2$. Aquest 2nfa tindr�a la forma seg�uent:

M2 = hQ [Q
0 [ fq000 ; q

00

f
g ; � [ f jc; $g ; �0 ; fq000g ; fq

00

f
gi.

Els estats q000 i q00
f
s�on estats nous i s�on els �unics inicial i acceptador, respectiva-

ment, de M2. La funci�o �0 est�a constitu��da per les transicicions seg�uents:

1. Una transici�o inicial,

�
0(q000 ; jc) = f(q0; d)g.

2. Totes les transicions de M1,

8q2Q 8a2� �
0(q; a) = f(�(q; a); d)g:

3. Transicions que fan passar dels estats de Q als corresponents de Q
0

quan s'arriba a l'extrem dret de l'entrada, i que inicien el recorregut

en sentit contrari,
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8q2Q �
0(q; $) = f(q0; e)g:

4. Transicions entre estats de Q0,

8p2Q 8a2� �
0(p0; a) = f(q0; e) j 9s2� �(p; s) = qg:

5. Transicions �nals per al cas d'acceptaci�o,

8q2F �
0(q0; jc) = f(q00

f
; d)g,

8a2� [f$g �
0(q00

f
; a) = f(q00

f
; d)g.

Observem que entre dos estats donats o b�e existeixen les transicions del tipus 4

per a tots els s��mbols d'entrada, o b�e no existeixen per a cap s��mbol. Per tant,

donada una seq�u�encia qualsevol de n + 1 estats de Q, (qi0; : : : ; qin), les dues

a�rmacions seg�uents s�on equivalents:

1. Algun mot y de longitud n permet rec�orrer de manera determinista la

seq�u�encia (qi0 ; : : : ; qin) sobre el graf de l'aut�omat M1.

2. Tot mot y de longitud n permet rec�orrer de manera indeterminista la

seq�u�encia (q0
i0
; : : : ; q

0

in
) sobre el graf de l'aut�omat M2, movent el cap�cal

cap a l'esquerra.

Farem el raonament de les dues inclusions corresponents a la igualtat L(M2) =

L2.

1. L(M2) � L2.

Si x 2 L(M2), els tipus de transicions de�nides a M2 requereixen que, per

acceptar un mot, calgui llegir-lo primer d'esquerra a dreta �ns a arribar a la

marca $; a continuaci�o, no es pot fer altra cosa que llegir l'entrada de dreta

a esquerra �ns a arribar a la marca jc i �nalment cal llegir de nou l'entrada

d'esquerra a dreta �ns a superar la marca $ de la dreta. Aix�� doncs, ha d'haver-

hi a M2 un cam�� acceptador de la forma descrita a la �gura 9.4.

c| c| xR
q0

mov. a la dreta mov. a l’esquerra mov. a la dreta

x x$ $
qi q’i q’j q"f q"f fq"q"0

Fig. 9.4 Esquema de cam�� acceptador

Aix�o implica dues coses:

1.1 qj2F .
1.2 Com que el mot xR permet passar de q0

i
a q0

j
enM2, hi ha d'haver algun mot

y (en general, diferent de xR) de la mateixa longitud que xR que permeti

passar de qi a qj en M1.

Per tant, 9y jyj = jxj ^ xy2L1, i resulta x2L2.
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2. L2 � L(M2).

Si x2L2, tenim que 9y jyj = jxj ^ xy2L1. Aix�o vol dir que existeix un estat

qi i un estat qj 2 F de l'aut�omat M1 tals que q0x = qi i que qiy = qj. Ara

b�e, l'exist�encia d'aquesta segona transici�o comporta que, per a tot y0 tal que

jy0j = jyj, l'aut�omat M2 pot passar en un recorregut de dreta a esquerra de

l'estat q0
i
a l'estat q0

j
. En particular, considerant y0 = x

R resulta x2L(M2).

9.6 Aut�omats amb pila bidireccionals

A difer�encia del que acabem de veure amb els aut�omats �nits, la bidireccionalitat

del cap�cal dota els aut�omats amb pila deterministes d'una pot�encia de c�alcul

superior a la dels dpdas unidireccionals. La de�nici�o dels aut�omats amb pila

deterministes bidireccionals, per als quals usarem l'abreviatura 2dpdas, es fa a

partir dels dpdas unidireccionals de manera an�aloga a l'efectuada per als 2dfas a

partir dels dfas unidireccionals. �Es a dir, �unicament cal canviar la de�nici�o de la

funci�o de transici�o afegint-hi una component addicional que especi�qui el tipus de

moviment, a l'esquerra o a la dreta, que ha d'efectuar el cap�cal a cada transici�o.
�Es clar que els dpdas unidireccionals es converteixen en casos particulars de

2dpdas. Aix�� doncs, la fam��lia dels dcfls est�a inclosa en la dels llenguatges

reconeguts per 2dpdas. Per�o els 2dpdas poden recon�eixer llenguatges que no s�on

dcfls, i ni tan sols s�on cfls. Vegem-ho amb un exemple.

Exemple 9.7 Al cap��tol 7 vam demostrar que el llenguatge

L = fanbncn j n > 0g

no �es cfl. En canvi, �es ben senzill imaginar un 2dpda que reconegui aquest

llenguatge. Es tracta de llegir d'esquerra a dreta el pre�x de a's carregant-les

a la pila. Continuar la lectura de les b's, tamb�e d'esquerra a dreta, esborrant

una a de la pila per cada b llegida. Si s'ha trobat el mateix nombre de a's que

de b's, es fa recular el cap�cal �ns a la primera b de l'esquerra i es carreguen les

b's a la pila. Finalment, llegint d'esquerra a dreta, es comprova que el nombre

de c's de l'entrada sigui igual al nombre de b's a la pila.

Ara b�e, que els 2dpdas puguin recon�eixer llenguatges que no s�on cfls no

signi�ca que reconeguin tots els que s�� s�on cfls. Aquest �es, per ara, un problema

obert. No es coneix cap cfl que no pugui ser reconegut per algun 2dpda, per�o

tampoc no s'ha pogut demostrar que qualsevol cfl �es reconegut per algun 2dpda.

Per cert, l'algorisme de Cook citat a la introducci�o, que simula en temps lineal
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qualsevol 2dpda, permetria d'establir la linealitat en temps de la complexitat dels

cfls en el cas que se'n demostr�es la possibilitat de ser reconeguts per 2dpdas. Ara

com ara, els millors algorismes de qu�e es disposa per recon�eixer cfls funcionen

en temps O(n2:8), essent n la longitud de l'entrada.

Finalment, la consideraci�o dels aut�omats amb pila indeterministes bidirec-

cionals (per als quals utilitzarem l'acr�onim 2npda) t�e un inter�es merament te�oric.
�Es obvi que representen una generalitzaci�o tant dels 2dpdas com dels npdas uni-

direccionals. El fet que els npdas siguin casos particulars dels 2npdas implica

que els cfls formen una subfam��lia de la dels llenguatges reconeguts per 2npdas.

I com que tot 2dpda �es un cas particular d'un 2npda, de nou el llenguatge de

l'exemple 9.7 posa de manifest que aquesta inclusi�o �es estricta, �es a dir, que els

2npdas reconeixen llenguatges que no s�on cfls. Finalment, torna a ser un pro-

blema obert saber si tamb�e �es estricta la inclusi�o de la fam��lia de llenguatges

reconeguts per 2dpdas en la dels reconeguts per 2npdas. �Es a dir, no es coneix

cap llenguatge que sigui reconegut per un 2npda i que no ho sigui per algun

2dpda. I tampoc no se sap demostrar que tot 2npda pugui ser simulat per algun

2dpda.

Exercicis

9.1 Sigui L un llenguatge regular per al qual es disposa d'un dfa unidireccional que el reconeix.

Doneu les idees b�asiques per construir, a partir d'aquest aut�omat, un 2dfa per a cada un

dels llenguatges seg�uents:

1. fw j wwRwwR 2 Lg.

2. fw j wwwRwR 2 Lg.

3. fw j wwRwRw 2 Lg.

4. fw j wwRww 2 Lg.

9.2 Sigui L un llenguatge regular. Demostreu, via consideraci�o d'un 2dfa per a cada cas, que

els llenguatges seg�uents tamb�e s�on regulars:

1. fx j 9y jxj= jyj ^ xy2Lg.

2. fx j 9y x=yR ^ xy2Lg.

3. fx j 9y x=y ^ xy2Lg.

9.3 Demostreu que el nombre de seq�u�encies de creuaments v�alides d'un 2dfa de n estats �es

n�1X
i=0

�
n!

(n� i)!

�2
(n� i):

9.4 Trobeu 2dpdas que reconeguin cada un dels llenguatges seg�uents. Es considera que � pot

ser qualsevol alfabet de m�es d'un s��mbol i que el s��mbol c no pertany a �.
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1. fwwR j w 2 ��g.

2. fww j w 2 ��g.

3. fxxRy j x; y 2 �+g.

4. fxxy j x; y 2 �+g.

5. fx1c : : : cxn j x1; : : : ; xn 2 �� ^ 9i; j xi = xR
j
g.

6. fx1c : : : cxn j x1; : : : ; xn 2 �� ^ 8i 6=j xi 6=xjg.

7. fxcy j x; y2�� ^ y �es un submot de xg.
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Cap��tol 10 Sinopsi del curs

10.1 Introducci�o

Aquest cap��tol t�e com a objectiu principal donar una visi�o de conjunt de les idees

exposades en aquest curs. Es tracta b�asicament de resumir la relaci�o m�utua en-

tre les diferents fam��lies de llenguatges estudiades. Hem apro�tat aquesta visi�o

sin�optica per presentar de manera molt resumida dues altres fam��lies de llenguat-

ges que constitueixen, juntament amb les que ja coneixem, un cat�aleg conegut

amb el nom de jerarquia de Chomsky.

Comen�carem, tanmateix, fent �emfasi en la relaci�o entre gram�atiques i aut�o-

mats. D'entrada, conv�e precisar el diferent paper que tenen les gram�atiques i

els aut�omats en la de�nici�o dels llenguatges formals. Els aut�omats s�on models

de reconeixedors de llenguatges. Les gram�atiques s�on models de generadors de

llenguatges. �Es clar que ambd�os tipus de models tenen en com�u el fet de servir de

de�nidors de llenguatges. Per�o la manera com ho fan �es essencialment diferent.

Els aut�omats, com tots els reconeixedors, s�on algorismes que realitzen pro-

cessaments efectius de les seves entrades. Naturalment, aix�o nom�es s'aplica als

aut�omats deterministes. En aquest sentit, el proc�es d'acceptar un mot �es nom�es

un cas particularment senzill de c�alcul algor��smic. Per tal de parlar en termes m�es

generals conv�e tornar al plantejament introductori fet al cap��tol primer. Recor-

dem que hem interpretat el concepte de mots com a codi�cacions d'uns elements

que solen ser estructures de dades o, m�es generalment, estructures combinat�ories.

Quan ens restringim a problemes decisionals, el c�alcul es redueix a l'acceptaci�o

o la no-acceptaci�o del mot d'entrada, i el conjunt de mots acceptats constitueix

un llenguatge. Ara b�e, donada una classe d'estructures combinat�ories, com per

exemple la fam��lia dels grafs �nits, a m�es de problemes decisionals, com pot ser

el fet de saber si un graf donat cont�e algun cicle hamiltoni�a, poden considerar-se

problemes no decisionals, com pot ser el fet de saber quina �es la longitud m�axima
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dels cicles continguts en un graf donat. L'estudi dels aut�omats com a reconeixe-

dors de llenguatges constitueix, doncs, un plantejament simpli�cat del problema

general de l'estudi de la complexitat dels algorismes.

Per la seva banda, les gram�atiques, en tant que models generadors de llen-

guatges, tamb�e poden ser considerades com a casos particulars de sistemes m�es

generals de generadors d'estructures combinat�ories. Exemples t��pics d'operacions

entre classes d'estructures combinat�ories, que generen estructures complexes a

partir d'estructures m�es simples, s�on la reuni�o, el producte cartesi�a, la diagonalit-

zaci�o, la seq�uenciaci�o, el conjunt de parts �nites, el multiconjunt de parts �nites,

el cicle, el marcatge o la substituci�o. En aquest context, �es possible estendre

el concepte de recursivitat de les gram�atiques a l'�ambit de de�nicions recursives

de classes d'estructures combinat�ories. El lector pot trobar un desenvolupament

d'aquest tema a l'obra de Sedgewick i Flajolet [SeF96]. Veurem a continuaci�o un

exemple de generaci�o diferent al de les gram�atiques incontextuals.

Exemple 10.1 A l'exemple 1.10 hem introdu��t una manera de codi�car els

arbres binaris i a l'exemple 2.21 hem donat una gram�atica que genera el conjunt

de totes aquestes codi�cacions dels arbres binaris. Aix�� doncs, aquest conjunt

�es un llenguatge incontextual. D'altra banda, a l'exemple 7.8 hem introdu��t

els arbres binaris complets i hem demostrat que el conjunt de codi�cacions

que corresponen a aquests arbres constitueix un llenguatge, incl�os en l'anterior,

que no �es regular. �Es f�acil constatar que la mateixa argumentaci�o utilitzada a

l'exemple 7.8 serveix per demostrar que el llenguatge considerat tampoc no �es

incontextual, ja que no hi ha cap difer�encia entre les dues versions dels lemes

de bombament de Bar-Hillel quan s'apliquen a llenguatges uniliterals.

Tot i no tractar-se d'un llenguatge incontextual, hem vist que el llenguatge

L dels arbres binaris complets admet la de�nici�o recursiva seg�uent:

L = f0g [ f2xx j x2Lg:

Haur��em pogut escriure aquesta de�nici�o recursiva de L utilitzant les operacions

de reuni�o, producte cartesi�a i diagonalitzaci�o de la manera seg�uent:

L = reuni�o (0 ; producte (2 ; diagonal(L)));

en qu�e les de�nicions precises de les operacions considerades es poden trobar a

la refer�encia [SeF96] citada anteriorment. Es tracta, en aquest cas, tanmateix,

d'operacions molt elementals el signi�cat de les quals �es for�ca evident. L'a-

vantatge d'aquesta segona de�nici�o �es que posa clarament de manifest el seu

car�acter generativorecursiu.

Un �ambit en el qual s'interrelacionen els algorismes (dels quals els aut�omats
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en s�on models abstractes) i els sistemes generatius (entre els quals hi ha les gram�a-

tiques) el constitueix el de l'an�alisi d'algorismes i, m�es en particular, el de l'estudi

de la complexitat mitjana d'algorismes. El fet rellevant �es que l'an�alisi de la com-

plexitat d'un algorisme que opera sobre estructures combinat�ories d'una classe

determinada es veu enormement facilitat quan �es possible generar recursivament

aquesta classe d'estructures. De nou remetem el lector a l'obra de Sedgewick i

Flajolet citada anteriorment.

10.2 Relaci�o entre les fam��lies de llenguatges estudiades

A la �gura 10.1 s'ha dibuixat un diagrama d'Euler que inclou les fam��lies de llen-

guatges estudiades al llarg d'aquest curs. A cada regi�o del diagrama �gura un

n�umero que correspon a un exemple de llenguatge que pertany a la regi�o consi-

derada. La de�nici�o d'aquests exemples es fa m�es endavant en aquesta mateixa

secci�o. La zona ombrejada correspon a una regi�o que no se sap si �es buida,

com ja s'ha fet constar al cap��tol 9, a la secci�o dedicada als aut�omats amb pila

bidireccionals.

2DPDA

CFL Co-CFL
Inambigus

Regulars

DCFL

Finits

1 2

3

4

5
6

9
7

10

8 Cofinits

Fig. 10.1 Diagrama d'Euler d'algunes fam��lies de llenguatges

Conv�e remarcar algunes caracter��stiques d'aquest diagrama que corresponen

a propietats de les fam��lies estudiades. (Cal assenyalar que el nom d'una fam��lia,
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precedit del pre�x `co', designa la fam��lia formada pels complementaris dels llen-

guatges de la fam��lia considerada.)

a) Cap llenguatge no pot ser alhora �nit i co�nit.

b) Com que la fam��lia dels dcfls �es tancada respecte de la complementaci�o,

est�a inclosa a la intersecci�o dels cfls i els co-cfls.

c) La regi�o que correspon als cfls inambigus ha estat dibuixada amb tra�c

discontinu perqu�e, a difer�encia de les altres fam��lies considerades, no exis-

teix cap model de descripci�o (ni aut�omat ni gram�atica) espec���c d'aquesta

fam��lia.

d) En el cas d'un cfl, no hi ha cap relaci�o entre el fet de ser ambigu i el fet

que el complementari tamb�e sigui cfl.

En els exemples que segueixen podem considerar, a l'efecte de l'operaci�o de

complementaci�o, que l'alfabet de refer�encia �es � = fa; b; c; d; eg.

1. Exemple de llenguatge �nit: L1 = / .

2. Exemple de llenguatge co�nit: L2 = ��.

3. Exemple de llenguatge regular que no �es ni �nit ni co�nit: L3 = a�b�.

4. Exemple de llenguatge incontextual determinista que no �es regular:

L4 = fanbn j n > 0g.

5. Exemple de llenguatge incontextual, amb complementari tamb�e cfl, que

�es inambigu per�o que no �es determinista:

L5 = fw2�� j w = wRg.

6. Exemple de llenguatge incontextual, amb complementari tamb�e cfl, per�o

que �es ambigu (tret de [HiU66]):

L6 = fapbqcrdset j (p=q ^ r=s) _ (q=r ^ s= t)g.

7. Exemple de llenguatge incontextual que �es inambigu, per�o el complemen-

tari del qual no �es cfl (tret de [HiU66]):

L7 = fapbqcrds j ((10p < q < 12p _ 10q < p < 12q)

^ (10r < s < 12r _ 10s < r < 12s))

_ (10q < r < 12q ^ 6p < s < 8p)g:

8. Exemple de llenguatge incontextual ambigu, el complementari del qual

no �es cfl:

L8 = faibjck j i=j _ j=kg.

9. Exemple de llenguatge que no �es incontextual, per�o el complementari del

qual s�� que ho �es:

L9 = fanbncn j n > 0g.
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10. Exemple de llenguatge que no �es incontextual, amb complementari que

tampoc no ho �es, per�o que �es reconegut per un 2dpda:

L10 = faibjck j i=j 6=k _ i 6=j=kg.

10.3 La jerarquia de Chomsky

Les dues fam��lies principals de llenguatges estudiades en aquest curs, la dels regu-

lars i la dels incontextuals, constitueixen les dues classes m�es simples d'una clas-

si�caci�o de quatre nivells de�nida per N. Chomsky a [Cho56] i [Cho59]. Aquesta

classi�caci�o ha perdut, amb el pas del temps, gran part del sentit ordenador que

tenia inicialment. La ra�o d'aix�o ha estat el desenvolupament que ha experimentat

a partir dels anys setanta la teoria de la complexitat, que ha perm�es donar una

tractament molt m�es ben fonamentat i d'un abast molt m�es general a l'estudi de

la complexitat inherent dels problemes de c�alcul. El lector pot trobar desenrotllat

aquest plantejament a la refer�encia [BDG95]. De tota manera, les refer�encies a

la jerarquia de Chomsky continuen essent freq�uents en l'�ambit de la teoria de

llenguatges formals. �Es per aix�o que a continuaci�o en fem una exposici�o breu. Si

b�e cada nivell de la jerarquia pot ser caracteritzat simult�aniament en termes de

gram�atiques i d'aut�omats, aqu�� nom�es donarem amb precisi�o les de�nicions dels

nous models de gram�atiques, que s�on les m�es senzilles, i nom�es farem una des-

cripci�o informal dels nous tipus d'aut�omats, que ja s'escapen de l'abast d'aquest

curs.

1. Llenguatges de tipus 3. Es tracta dels llenguatges regulars. Els seus

reconeixedors s�on els aut�omats �nits i els seus generadors s�on les gram�atiques

regulars estudiades al cap��tol 6.

2. Llenguatges de tipus 2. Es tracta dels llenguatges incontextuals. Els

seus reconeixedors s�on els aut�omats amb pila indeterministes i els seus generadors

s�on les gram�atiques incontextuals estudiades al cap��tol 2.

3. Llenguatges de tipus 1. Es tracta dels anomenats llenguatges con-

textuals (en angl�es, context-sensitive languages, d'on deriva l'acr�onim csl). Els

seus reconeixedors s�on els aut�omats amb espai �tat linealment (linear-bounded

automata en angl�es, amb acr�onim lba). Es tracta de les m�aquines de Turing in-

deterministes, de qu�e parlarem al punt seg�uent, a les quals s'imposa la restricci�o

de no poder utilitzar per al c�alcul m�es espai de cinta que el que cont�e l'entrada.

Quant als seus generadors, es tracta d'una extensi�o del concepte de gram�atica

incontextual, que donem a continuaci�o.
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Una gram�atica contextual �es una estructura de la forma

G = hV;�; P; Si

en qu�e V , � i S tenen la mateixa de�nici�o com a alfabet de variables, alfabet de

terminals i variable inicial que en les cfgs. V i � s�on conjunts disjunts. P �es un

subconjunt �nit de parells de

((V [ �)� ���)� (V [ �)�

els elements del qual, anomenats tamb�e aqu�� produccions, s'escriuen de la forma

�!�, amb � 2 (V [�)� � �� i �2(V [�)� i estan subjectes a les restriccions

seg�uents:

1. Si � 6= �, aleshores j�j 6 j�j.
2. Si � = �, aleshores � = S, i en aquest cas S no pot apar�eixer al costat

dret de cap producci�o.

La manera com una gram�atica contextual genera mots �es similar a la ma-

nera com ho fa una gram�atica incontextual. Es diu que una cadena �� deriva

directament d'una cadena �� quan (�! �) 2 P . An�alogament, es de�neix la

derivaci�o �
�
) � com el tancament reexiu i transitiu de la derivaci�o directa. En

aquestes condicions, el llenguatge generat per una gram�atica G continua essent

L(G) = fw2�� j S
�
) wg:

Exemple 10.2 Considerem de nou el llenguatge L = fanbncn j n > 0g, que a
l'exemple 7.12 hem demostrat que no �es incontextual. Es tracta, en canvi, d'un

llenguatge contextual. No �es dif��cil comprovar que �es generat per la gram�atica

G = hfS;A;B;Cg; fa; b; cg; P; Si

que t�e el conjunt P de produccions seg�uent:

S ! A j �

A! aAB j C

CB ! bCc j bc

cB ! Bc :

Aix��, el mot aabbcc �es derivat de la manera seg�uent

S ) A) aAB ) aaABB ) aaCBB ) aabCcB ) aabCBc) aabbcc:

4. Llenguatges de tipus 0. Es tracta dels llenguatges anomenats enu-

merables recursivament. Els seus reconeixedors s�on les m�aquines de Turing. Es
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tracta, succintament, d'aut�omats de nombre �nit d'estats, amb una cinta d'en-

trada in�nita que inicialment est�a tota en blanc a excepci�o de la zona que cont�e

el mot d'entrada, dotats d'un cap�cal bidireccional, i que, a m�es de la capacitat

de llegir els s��mbols de la cinta, tenen tamb�e la capacitat d'escriure a la mateixa

cinta.1

Tamb�e per a aquests llenguatges existeix un tipus de gram�atiques que els

generen. Es tracta de les gram�atiques de tipus 0 o gram�atiques sense restriccions.

Una gram�atica de tipus 0 �es una estructura de la forma G = hV;�; P; Si en qu�e,

com sempre, V i � s�on dos alfabets disjunts anomenats de variables i terminals

respectivament, S �es la variable inicial i P �es un subconjunt �nit de parells de

((V [�)� � ��)� (V [�)�.

Es tracta, doncs, de parells del mateix tipus que els de les gram�atiques contex-

tuals, que continuem anomenant produccions i escrivint de la forma �!�, amb

� 2 (V [ �)� � �� i � 2 (V [ �)�, per�o que a difer�encia de les produccions

contextuals no estan subjectes a cap mena de restricci�o addicional, �es a dir, que

� i � poden ser cadenes qualssevol, sempre que � contingui almenys una variable.

Exemple 10.3 Per donar exemples de llenguatges enumerables recursivament

i que no siguin contextuals cal apujar considerablement el llist�o de la di�cultat

de la computaci�o. Una manera senzilla de fer-ho seria prendre en consideraci�o

llenguatges no recursius, �es a dir, llenguatges per als quals no hi ha cap algo-

risme reconeixedor que sigui d'aturada segura.2 Hi ha, tanmateix, exemples

de llenguatges \naturals" (�es a dir, que no provenen de la utilitzacio de de�ni-

cions arti�cioses, com les basades en procediments de diagonalitzaci�o) que s�on

recursius per�o no s�on contextuals. Un dels exemples m�es cl�assics �es degut a

Hunt [Hun73] i es troba recollit a [AHU74]. Es tracta d'estendre la de�nici�o

d'expressions regulars, de manera que incloguin l'operador intersecci�o. El llen-

guatge considerat �es el conjunt d'expressions d'aquest tipus tals que cada una

d'elles descriu el conjunt de tots els mots sobre el seu alfabet.

Cal remarcar el fet que les de�nicions de les gram�atiques de tipus 3, 2 i 1

s�on casos particulars de les de tipus 2, 1 i 0, respectivament. Els llenguatges

corresponents a aquestes gram�atiques formen, per tant, una jerarquia en el sentit

que cada una de les fam��lies considerades est�a inclosa en la seg�uent. Hem donat,

per a cada cas, exemples que posen de manifest que es tracta d'inclusions estrictes

1El lector pot trobar-ne una descripci�o formal al cap��tol 7 de [HoU79].
2Una de�nici�o precisa del concepte de llenguatge recursiu pot trobar-se al mateix cap��tol de la refer�encia

que acabem de citar.
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en tots els casos.
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