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Wprowadzenie

Jest pi¦¢ powszechnie u»ywanych charakteryzacji j¦zyków regularnych sªów sko«czonych.
Pierwsza mówi o tym, »e j¦zyki regularne to te, które mog¡ by¢ zde�niowane za pomoc¡
wyra»e« regularnych. Druga, »e j¦zyki regularne rozpoznawane s¡ przez automaty sko«czone.
Trzecia jest w pewnym sensie pomostem ª¡cz¡cym drug¡ charakteryzacj¦ z czwart¡ i mówi,
»e j¦zyki regularne to te, dla których relacja syntaktyczna ma sko«czony indeks.

Czwarta, algebraiczna charakteryzacja, jest chyba najmniej znana. Okazuje si¦, »e ka»dy
j¦zyk regularny jest przeciwobrazem pewnego zbioru przy homomor�zmie z póªgrupy wolnej
w pewn¡ sko«czon¡ póªgrup¦. J¦zyki nieregularne nie maj¡ takiej sko«czonej reprezentacji.

Ostatnia charakteryzacja wyrasta z logiki. J¦zyki regularne to te, które mo»na zde�niowa¢
za pomoc¡ logiki monadycznej drugiego rz¦du.

Okazuje si¦, »e cztery z tych pi¦ciu charakteryzacji s¡ z powodzeniem stosowane w odnie-
sieniu do regularnych j¦zyków drzew. W tej pracy b¦dziemy si¦ zajmowali najogólniejszym
rodzajem drzew ukorzenionych � drzewami nieurangowanymi (z uporz¡dkowanymi dzie¢mi
wierzchoªków). Zde�niujemy automaty sko«czone operuj¡ce na takich drzewach. Poka»emy
odpowiedni¡ dla tych obiektów relacj¦ syntaktyczn¡. Skonstruujemy równie» struktur¦ alge-
braiczn¡, która mo»e sªu»y¢ do rozpoznawania takich obiektów.

Ta ostatnia zostaªa wprowadzona bardzo niedawno (przez M. Boja«czyka i I. Walukiewicza
w [BW]) dlatego te» jej po±wi¦cimy najwi¦cej uwagi. Jednym z celów tej pracy jest wªa±nie
umiejscowienie tego nowego poj¦cia na tle istniej¡cych wcze±niej reprezentacji.

J¦zyki regularne drzew nieurangowanych mo»na równie» de�niowa¢ za pomoc¡ formuª
logiki monadycznej ale tej reprezentacji nie omawiamy szerzej w niniejszej pracy.

Ró»ne reprezentacje tych samych obiektów przyniosªy w historii rozwi¡zanie wielu proble-
mów decyzyjnych. Mi¦dzy innymi problemów de�niowalno±ci. Dobrym przykªadem jest tutaj
de�niowalno±¢ j¦zyka sªów sko«czonych w logice pierwszego rz¦du. Okazuje si¦, »e j¦zyki de�-
niowalne w logice pierwszego rz¦du to dokªadnie j¦zyki rozpoznawane przez póªgrupy z pewnej
klasy de�niowanej równo±ciowo. Dokªadnie s¡ to w tym przypadku póªgrupy aperiodyczne.

Kolejn¡ korzy±ci¡ jak¡ daje nam wielo±¢ reprezentacji jest to, »e niektóre wªasno±ci j¦zyków
lepiej opisuj¡ si¦ na gruncie logiki, niektóre na gruncie algebry, a jeszcze inne na gruncie teorii
automatów. I tu zaczynaj¡ by¢ istotne konwersje mi¦dzy reprezentacjami.

Je»eli na przykªad mamy dany j¦zyk regularny w postaci automatu, a chcemy sprawdzi¢
jak¡± jego wªasno±¢, która dobrze opisuje si¦ algebraicznie, musimy przeksztaªci¢ ten automat
na odpowiedni¡ struktur¦ algebraiczn¡. W momencie gdy od pytania o rozstrzygalno±¢ pew-
nego problemu przechodzimy do pytania o jego zªo»ono±¢ to zaczyna by¢ istotne jak zmienia
si¦ rozmiar reprezentacji przy poszczególnych konwersjach.

Z tego wªa±nie pytania zrodziª si¦ temat tej pracy. Podstawowy wynik jaki otrzymali±my
to twierdzenie 4.1.1, które mówi, »e rozmiar najmniejszej algebry rozpoznaj¡cej dany j¦zyk
regularny drzew nieurangowanych jest najwy»ej pojedynczo wykªadniczo wi¦kszy ni» rozmiar
najmniejszego automatu rozpoznaj¡cego ten j¦zyk.

Podamy teraz przykªadow¡ konsekwencj¦ tego twierdzenia. Wyobra¹my sobie, »e szukamy
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algorytmu odpowiadaj¡cego na jakie± pytanie dotycz¡ce j¦zyka drzew nieurangowanych, który
bierze na wej±ciu automat na drzewach. Zaªó»my, »e istnieje algorytm odpowiadaj¡cy na to
samo pytanie na podstawie algebry w czasie wielomianowym. Wtedy b¦dzie warto szuka¢
odpowiedzi bezpo±rednio na podstawie automatu tylko pod warunkiem, »e b¦dziemy umieli
to zrobi¢ w czasie krótszym ni» wykªadniczy.

Nie wszystkie problemy de�niowalno±ci, których rozstrzygalno±¢ jest znana dla sªów s¡
rozwi¡zane dla drzew. Jednak niektóre wyniki z tego zakresu oraz kilka zastosowa« algebra-
icznych reprezentacji j¦zyków drzew jest omówionych w [Bo].
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Rozdziaª 1

Podstawowe poj¦cia i oznaczenia

1.1. Automaty sko«czone na sªowach
Punktem wyj±cia do rozwa»a« dotycz¡cych drzew b¦d¡ sªowa sko«czone oraz automaty sko«-
czone na nich dziaªaj¡ce. Poniewa» w literaturze stosowane s¡ ró»ne wersje de�nicji i ró»ne
oznaczenia wypiszemy w tym rozdziale de�nicje poj¦¢, na które si¦ b¦dziemy pó¹niej wielo-
krotnie powoªywa¢.

Zaªó»my, »e Σ jest sko«czonym zbiorem symboli (alfabetem). Przez Σ∗ b¦dziemy oznacza¢
zbiór wszystkich sªów sko«czonych nad alfabetem Σ. Poniewa» w niniejszej pracy zajmujemy
si¦ tylko sko«czonymi sªowami, od tej chwili b¦dziemy pomijali przymiotnik �sko«czony� w tym
kontek±cie. Tak wi¦c w dalszej cz¦±ci pracy �sªowo� oznacza zawsze �sªowo sko«czone�.

De�nicja 1.1.1 Niedeterministycznym automatem sko«czonym (lub w skrócie auto-
matem sko«czonym) na sªowach (NFA � z ang. Nondeterministic Finite Automaton) nazy-
wamy obiekt postaci A=(Q,Σ, δ, I, F ), gdzie:

• Q jest sko«czonym zbiorem stanów,

• Σ jest sko«czonym alfabetem,

• δ ⊆ Q× Σ×Q jest relacj¡ przej±cia,

• I ⊆ Q to zbiór stanów pocz¡tkowych,

• F ⊆ Q to zbiór stanów akceptuj¡cych.

Bieg automatu A na sªowie w = a1a2 . . . an to taki ci¡g stanów ρ = q0q1 . . . qn, »e q0 ∈ I
oraz dla i = 1, 2, . . . , n istnieje przej±cie automatu A ze stanu qi−1 do qi po literze ai, to
znaczy (qi−1, ai, qi)∈δ. Bieg ρ jest akceptuj¡cy je»eli qn∈ F . Je»eli istnieje bieg akceptuj¡cy
automatu A na sªowie w to mówimy, »e A akceptuje w.

Przez L(A) b¦dziemy oznacza¢ j¦zyk wszystkich sªów akceptowanych przez automat A.
Powiemy, »e automat A rozpoznaje j¦zyk L ⊆ Σ∗ je»eli L=L(A).

B¦dziemy wykorzystywa¢ strzaªkow¡ notacj¦ dla przej±¢ i pisa¢ p a−→ q zamiast (p, a, q)∈ δ
je»eli z kontekstu b¦dzie jednoznacznie wynikaªo o jak¡ relacj¦ przej±cia chodzi.

Cz¦sto wygodnie jest korzysta¢ z rozszerzenia relacji przej±cia δ z liter na sªowa. I tak
niech δ∗ : Q× Σ∗ ×Q b¦dzie najmniejsz¡ tak¡ relacj¡, »e:

• (q, ε, q)∈δ∗ dla ka»dego q∈Q,
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• je»eli (q, w, r)∈δ∗ oraz (r, a, s)∈δ to (q, wa, s)∈δ∗.
Inaczej mówi¡c (q, w, s)∈ δ∗ je»eli istnieje bieg automatu A na sªowie w rozpoczynaj¡cy si¦ od
stanu q i ko«cz¡cy si¦ w stanie s. Zastosowali±my tu poj¦cie biegu w nie±cisªy sposób poniewa»
zgodnie z de�nicj¡ bieg musi si¦ rozpoczyna¢ w stanie pocz¡tkowym, ale zakªadamy, »e taki
zabieg jest zrozumiaªy i b¦dziemy go stosowa¢ równie» w dalszej cz¦±ci pracy.

Rozmiarem automatu sko«czonego b¦dziemy nazywa¢ liczb¦ jego stanów. Przyjmiemy
oznaczenie |A| na rozmiar automatu A.

De�nicja 1.1.2 Deterministyczny automat sko«czony na sªowach (DFA � z ang. De-
terministic Finite Automaton) jest to taki automat sko«czony, którego relacja przej±cia jest
funkcj¡ δ : Q×Σ→ Q, i w którym jest tylko jeden stan pocz¡tkowy. Takie automaty b¦dziemy
czasem zapisywa¢ w postaci (Q,Σ, δ, q0, F ) zamiast (Q,Σ, δ, {q0}, F ).

Wa»n¡ cech¡ automatu deterministycznego jest fakt, »e na ka»dym sªowie ma najwy»ej
jeden bieg. Automat akceptuje je»eli ten jedyny bieg jest akceptuj¡cy. Warto zauwa»y¢ dodat-
kowo, »e taki bieg mo»emy konstruowa¢ od lewej do prawej nie podejmuj¡c »adnych decyzji.
Dzi¦ki temu, »e relacja przej±cia jest funkcj¡, w »adnym miejscu nie mamy wyboru i je»eli
na pewnym sªowie istnieje poprawny bieg to nie mo»e si¦ zdarzy¢, »e konstruuj¡c bieg na
tym sªowie napotkamy na sytuacj¦, »e nie mo»emy przedªu»y¢ biegu cz¦±ciowego do peªnego
biegu. Uwaga ta wydaje si¦ oczywista ale zyska ona na istotno±ci w kontek±cie rozwa»a« nad
automatami dziaªaj¡cymi na drzewach.

Przypomnimy tu jeszcze dobrze znany ale bardzo wa»ny fakt.

Fakt 1.1.3 (Determinizacja) Je»eli j¦zyk sªów sko«czonych jest rozpoznawany przez pewien
automat sko«czony to jest on równie» rozpoznawany przez pewien deterministyczny automat
sko«czony.

Automat deterministyczny, o którym mowa w powy»szym fakcie mo»na skonstruowa¢
z automatu niedeterministycznego rozpoznaj¡cego dany j¦zyk. Wystarczy jako stany wzi¡¢
podzbiory zbioru stanów wyj±ciowego automatu. T¦ konstrukcj¦ nazywamy konstrukcj¡ pod-
zbiorów1. Szczegóªy dowodu powy»szego twierdzenia mo»na znale¹¢ na przykªad w ksi¡»ce
Hopcrofta i Ullmana2.

1.2. Drzewa nieurangowane
Zde�niujemy teraz centralne poj¦cie tej pracy.

De�nicja 1.2.1 Drzewo nieurangowane nad sko«czonym alfabetem Σ jest to funkcja t :
Dom(t) → Σ, której dziedzina Dom(t) jest sko«czonym podzbiorem N∗ takim, »e dla a ∈ N
i w∈ N∗ je»eli wa∈ Dom(t) to:

• w∈ Dom(t) (zamkni¦to±¢ na pre�ksy),

• wb∈ Dom(t) dla ka»dego b < a.

Elementy Dom(t) nazywamy w¦zªami (lub wierzchoªkami), a warto±ci funkcji t � etykie-
tami w¦zªów. Je»eli a ∈ N i w ∈ N∗ to wa jest dzieckiem (lub synem) w, a w ojcem wa.
W¦zeª ε nazywamy korzeniem, a w¦zªy bez dzieci � li±¢mi drzewa.

1ang. subset construction
2zob. [HU] twierdzenie 2.1
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De�nicja 1.2.2 Zbiór wszystkich drzew nieurangowanych nad alfabetem Σ b¦dziemy oznacza¢
przez TΣ. J¦zyk drzew nieurangowanych to dowolny podzbiór TΣ.

Poniewa» drzewa nieurangowane b¦d¡ jedynym rodzajem drzew jakimi b¦dziemy si¦ zajmowali
w tej pracy, b¦dziemy czasem o nich pisali po prostu drzewa.

De�nicja 1.2.3 Wysoko±ci¡ drzewa nazwiemy dªugo±¢ najdªu»szej ±cie»ki od korzenia do
li±cia. Przy czym przyjmujemy, »e pusta ±cie»ka ma dªugo±¢ 0, ±cie»ka o jednym wierzchoªku
ma dªugo±¢ 1, itd.
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Rozdziaª 2

Automaty na drzewach
nieurangowanych

W tym rozdziale podamy de�nicje ró»nych rodzajów automatów operuj¡cych na drzewach.
Poka»emy, »e klasa j¦zyków rozpoznawana przez automaty ka»dego z tych rodzajów jest taka
sama. J¦zyki z tej klasy b¦dziemy nazywa¢ regularnymi j¦zykami drzew nieurangowa-
nych.

Nazwa ta nie jest przypadkowa. Klasa ta ma bowiem analogiczne wªasno±ci do klasy
regularnych j¦zyków sªów sko«czonych. Na przykªad jest zamkni¦ta na operacje boolowskie.
Mo»na te» udowodni¢, »e j¦zyki z tej klasy to dokªadnie j¦zyki rozpoznawane przez formuªy
logiki monadycznej drugiego rz¦du1.

Jeszcze jedn¡ charakterystyk¦ powy»szej klasy uzasadniaj¡c¡ jej nazw¦ podamy w roz-
dziale 3 � b¦dzie to sko«czony indeks odpowiedniej relacji Myhilla-Nerodego.

W ostatniej cz¦±ci niniejszego rozdziaªu udowodnimy kilka faktów zwi¡zanych z wielko±ci¡
automatów poszczególnych typów2.

2.1. UTA
De�nicja 2.1.1 Automat na drzewach nieurangowanych (UTA � z ang. Unranked
Tree Automaton) to obiekt postaci A=(Q,Σ, δ, F ), gdzie:

• Q to sko«czony zbiór stanów (b¦dziemy je nazywali stanami wierzchoªkowymi),

• Σ to sko«czony zbiór etykiet (alfabet),

• δ : Σ×Q→ P (Q∗) jest funkcj¡ przej±cia, tak¡, »e δ(a, q) jest regularnym j¦zykiem sªów
sko«czonych nad Q dla ka»dego a∈ Σ i ka»dego q∈ Q,

• F ⊆ Q to zbiór stanów akceptuj¡cych.

Bieg automatu A na drzewie t to takie etykietowanie λ : Dom(t) → Q, »e dla ka»dego
wierzchoªka v ∈ Dom(t) o dzieciach v1, v2, . . . , vn, sªowo λ(v1)λ(v2) . . . λ(vn) nale»y do

1J¦zyki regularne sªów s¡ rozpoznawane przez formuªy logiki monadycznej drugiego rz¦du gdzie u»ywamy
jednej relacji binarnej � relacji nast¦pnika. W przypadku drzew nieurangowanych potrzebujemy dwóch na-
st¦pników � pionowego i poziomego. Dokªadne de�nicje i dowód mo»na przeczyta¢ w [Ne] (twierdzenie 4.11).
Szerzej zwi¡zki mi¦dzy automatami a ró»nymi logikami opisane s¡ w [Th] i [Li].

2De�nicje i wi¦kszo±¢ dowodów w tym rozdziale jest napisana na podstawie [MN].
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j¦zyka δ(t(v), λ(v)). W szczególno±ci li±¢ o etykiecie a mo»e mie¢ przypisany tylko taki stan q,
dla którego ε∈δ(a, q).

Bieg λ automatu jest akceptuj¡cy je»eli λ(ε) ∈ F . Automat A akceptuje drzewo t je-
»eli istnieje bieg akceptuj¡cy automatu A na drzewie t. Przez L(A) b¦dziemy oznacza¢ j¦zyk
wszystkich drzew akceptowanych przez automat A. Mówimy, »e automat A rozpoznaje j¦zyk
L je»eli L=L(A).

Je»eli chcemy mówi¢ o rozmiarze automatu typu UTA to musimy okre±li¢ jak b¦dziemy
reprezentowa¢ j¦zyki poprzeczne, czyli j¦zyki δ(a, q). Dokonamy najbardziej naturalnego
w tej sytuacji wyboru i zaªo»ymy, »e dla ka»dego a ∈ Σ i q ∈Q mamy niedeterministyczny
automat sko«czony dziaªaj¡cy na sªowach nad Q rozpoznaj¡cy j¦zyk δ(a, q). Automaty te
b¦dziemy nazywa¢ automatami poprzecznymi, a ich stany stanami poprzecznymi (dla
odró»nienia od stanów wierzchoªkowych).

Dzi¦ki temu mo»emy zaªo»y¢, »e δ jest po prostu funkcj¡, której warto±ciami s¡ automaty
sko«czone nad Q. W tej pracy, b¦dziemy zamiennie u»ywa¢ δ(a, q) na oznaczenie odpowied-
niego j¦zyka poprzecznego i na oznaczenie odpowiedniego automatu poprzecznego.

Rozmiarem |A| automatuA b¦dziemy nazywa¢ sum¦ liczby stanów automatów poprzecz-
nych i liczby stanów automatu A.

2.2. Deterministyczne automaty typu UTA
O biegu λ automatu A= (Q,Σ, δ, F ) typu UTA na drzewie t nale»y my±le¢ w nast¦puj¡cy
sposób. Najpierw wybierane s¡ (niedeterministycznie) stany dla li±ci drzewa. Potem dla ka»-
dego w¦zªa v, którego dzieci maj¡ wyliczone stany wybieramy q∈ Q i sczytujemy automatem
δ (t(v), q) sªowo zªo»one ze stanów przyporz¡dkowanych kolejnym dzieciom w¦zªa v. Je»eli
automat ten zaakceptuje sªowo, to w¦zªowi v mo»emy przyporz¡dkowa¢ stan q.

Wida¢, »e w takich automatach niedeterminizm przejawia si¦ na dwa sposoby. Po pierwsze
dla ka»dego w¦zªa niedeterministycznie dokonywany jest wybór automatu poprzecznego, któ-
rym sczytywane s¡ stany przypisane jego dzieciom, a po drugie niedeterministyczne mog¡ by¢
same automaty poprzeczne. Oba te aspekty zostaªy wzi¦te pod uwag¦ w poni»szej de�nicji.

De�nicja 2.2.1 Automat na drzewach nieurangowanych b¦dziemy nazywa¢ deterministycz-
nym (i oznacza¢ DUTA) je»eli wszystkie automaty poprzeczne s¡ deterministyczne i dla ka»-
dej litery a∈ Σ i dla dowolnych stanów q1, q2 ∈ Q j¦zyki δ(a, q1) i δ(a, q2) s¡ rozª¡czne.

Trzeba jednak zauwa»y¢, »e determinizm automatów DUTA jest w pewien sposób ograniczo-
ny. Powy»sza de�nicja zapewnia, »e na ka»dym drzewie taki automat ma nie wi¦cej ni» jeden
bieg, bo ka»dy w¦zeª mo»e mie¢ przypisany najwy»ej jeden stan wierzchoªkowy. Je»eli jednak
przyjrzymy si¦ w jaki sposób ten bieg jest konstruowany to zauwa»ymy, »e wyliczaj¡c stan
dla ka»dego w¦zªa automat musi najpierw zgadn¡¢ jakiego automatu poprzecznego u»y¢, »eby
tamten zaakceptowaª. Taka sytuacja odpowiada bardziej koncepcji automatu jednoznacznego
(ang. unambiguous) ni» deterministycznego.

Powy»sze spostrze»enie jest jednym z powodów, dla których w literaturze rozwa»a si¦ te»
inne modele automatów dziaªaj¡cych na drzewach nieurangowanych3. Niektóre z tych modeli
omówimy w kolejnych podrozdziaªach.

3Inne powody omówione s¡ w [MN]. Zaliczaj¡ si¦ do nich mi¦dzy innymi niejednoznaczno±¢ i nieefektywno±¢
minimalizacji automatów typu DUTA.
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2.3. Automaty równolegªe
Poszukamy teraz takiego modelu automatu, którego deterministyczna wersja nie b¦dzie miaªa
ogranicze« opisanych w poprzednim podrozdziale. Potrzebujemy wi¦c aby bieg byª nie tylko
jednoznaczny ale dodatkowo, »eby mo»na go byªo konstruowa¢ od li±ci do korzenia korzystaj¡c
tylko z informacji o dotychczas wyliczonych stanach i o etykietach aktualnie rozpatrywanych
w¦zªów, czyli bez korzystania z »adnej wiedzy przyszªej i bez zgadywania.

Odpowiedni¡ mody�kacj¡ automatu UTA, która mo»e da¢ po»¡dany efekt jest automat,
który równolegle symuluje dziaªanie wszystkich automatów poprzecznych odpowiadaj¡cych
danej etykiecie i sprawdza, które z tych automatów zaakceptuj¡. Równowa»nie mo»na przy-
j¡¢, »e dla ka»dej litery a mamy jeden automat poprzeczny z osobnymi zbiorami stanów ak-
ceptuj¡cych odpowiadaj¡cymi ka»demu ze stanów wierzchoªkowych. Podamy teraz formaln¡
de�nicj¦ tego modelu, najpierw w wersji niedeterministycznej:

De�nicja 2.3.1 Równolegªy automat na drzewach nieurangowanych (pUTA � z ang.
parallel Unranked Tree Automaton) to obiekt postaci A= (Q,Σ, δ, F ), gdzie Q to sko«czony
zbiór stanów wierzchoªkowych, Σ to alfabet i F ⊆ Q to zbiór stanów akceptuj¡cych. Dla ka»dej
litery a∈ Σ, δ(a) jest automatem sko«czonym na sªowach nad alfabetem Q, który ma jeden
zbiór akceptuj¡cy Fa,q dla ka»dego stanu wierzchoªkowego q∈ Q.

Bieg automatu A na drzewie t to takie etykietowanie λ : Dom(t) → Q, »e dla ka»dego
wierzchoªka v∈ Dom(t) o dzieciach v1, v2, . . . , vn istnieje bieg automatu poprzecznego δ (t(v))
na sªowie λ(v1)λ(v2) . . . λ(vn) ko«cz¡cy si¦ w stanie nale»¡cym do Ft(v),λ(v).

Bieg akceptuj¡cy i j¦zyk rozpoznawany przez automat de�niujemy analogicznie jak w przy-
padku automatów typu UTA.

Rozmiar automatu równolegªego de�niujemy równie» podobnie jak dla poprzedniego mo-
delu:

|A| =
∑

a∈Σ

|δ(a)|+ |Q|

Zachodzi niemal oczywisty fakt:

Fakt 2.3.2 J¦zyk drzew nieurangowanych jest rozpoznawany przez automat typu UTA wtedy
i tylko wtedy gdy jest rozpoznawany przez automat typu pUTA.

Fakt ten jest natychmiastowym wnioskiem ze stwierdze«, które b¦dziemy dowodzili w rozdziale
2.5.

Poni»sza de�nicja realizuje postulaty zasygnalizowane na pocz¡tku tego podrozdziaªu.

De�nicja 2.3.3 Równolegªy automat na drzewach nieurangowanych nazywamy determini-
stycznym (co oznaczamy przez DpUTA) je»eli ka»dy z automatów poprzecznych δ(a) jest
deterministyczny i dla dowolnych stanów q1, q2∈ Q i dowolnej litery a∈ Σ zbiory Fa,q1 i Fa,q2
s¡ rozª¡czne.

W takim automacie rzeczywi±cie bieg na drzewie t mo»emy konstruowa¢ od li±ci do ko-
rzenia bez zgadywania. Je»eli mamy obliczone stany dla dzieci w¦zªa v to sczytujemy je
automatem δ(t(v)) i patrzymy, do którego ze zbiorów Ft(v),q nale»y stan, w którym sko«czyª
si¦ bieg tego automatu poprzecznego. W¦zªowi v przyporz¡dkowujemy odpowiadaj¡cy temu
zbiorowi akceptuj¡cemu stan wierzchoªkowy q.
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2.4. Automaty krokowe
Mo»emy pój±¢ jeszcze o krok dalej w upraszczaniu konstrukcji biegu automatu. Automat rów-
nolegªy ma osobne automaty poprzeczne dla ka»dej litery z alfabetu, natomiast ostatnia klasa
automatów jak¡ b¦dziemy rozwa»a¢ w tej pracy ma tylko jeden automat poprzeczny. Albo
raczej, automaty poprzeczne ró»ni¡ si¦ tylko zbiorami stanów pocz¡tkowych i akceptuj¡cych,
bo dla ka»dej etykiety ojca rozpatrywanego ci¡gu dzieci automat poprzeczny ma osobny zbiór
stanów pocz¡tkowych.

W tym modelu dokonamy jeszcze jednej mody�kacji � automat b¦dzie miaª tylko jeden
zbiór stanów. Automat poprzeczny b¦dzie wykorzystywaª zbiór stanów wierzchoªkowych. Stan
wyliczony po sczytaniu wszystkich dzieci w¦zªa v b¦dzie przypisywany w¦zªowi v.

De�nicja 2.4.1 Automat krokowy na drzewach nieurangowanych (sUTA � z ang.
stepwise Unranked Tree Automaton) to obiekt postaci A = (Q,Σ, δ, {Ia}a∈Σ, F ), gdzie Q to
sko«czony zbiór stanów, Σ to alfabet, Ia ⊆ Q to zbiory stanów pocz¡tkowych, F � zbiór
stanów akceptuj¡cych, a δ ⊆ Q×Q×Q to relacja przej±cia automatu poprzecznego. Automat
poprzeczny ma wi¦c alfabet taki sam jak zbiór stanów.

Bieg automatu A na drzewie t to takie etykietowanie λ : Dom(t)→ Q, które dla ka»dego
w¦zªa v ∈ Dom(t) o dzieciach v1, v2, . . . , vn speªnia warunek: istnieje bieg akceptuj¡cy
automatu sko«czonego

(
Q,Q, δ, It(v), {λ(v)}

)
na sªowie λ(v1)λ(v2) . . . λ(vn).

Bieg akceptuj¡cy i j¦zyk rozpoznawany przez automat A s¡ zde�niowane analogicznie jak
dla poprzednich modeli.

Na automat A= (Q,Σ, δ, {Ia}a∈Σ, F ) typu sUTA mo»emy wi¦c patrze¢ jak na automat
typu pUTA, w którym automat poprzeczny odpowiadaj¡cy etykiecie a u»ywa relacji przej-
±cia δ, ma zbiór stanów pocz¡tkowych równy Ia a zbiór akceptuj¡cy odpowiadaj¡cy stanowi
wierzchoªkowemu q równy {q}.

Za rozmiar automatu krokowego b¦dziemy oczywi±cie uwa»ali liczb¦ jego stanów.
Sformuªujemy tu analogiczny jak dla modelu pUTA fakt, który równie» b¦dzie natych-

miastowym wnioskiem ze stwierdze«, które udowodnimy w rozdziale 2.5.

Fakt 2.4.2 J¦zyk drzew nieurangowanych jest rozpoznawany przez automat typu UTA wtedy
i tylko wtedy gdy jest rozpoznawany przez automat typu sUTA.

De�nicja 2.4.3 Automat krokowy na drzewach nieurangowanych A = (Q,Σ, δ, {Ia}a∈Σ, F )
nazwiemy deterministycznym (DsUTA) je»eli wszystkie automaty sko«czone postaci
(Q,Q, δ, Ia, {q}) s¡ deterministyczne. Taki automat b¦dziemy czasem zapisywa¢
A=(Q,Σ, δ, {qa}a∈Σ, F ) zamiast A=(Q,Σ, δ, {{qa}}a∈Σ, F ).

2.5. Porównanie rozmiarów ró»nych rodzajów automatów
W tym rozdziale porównamy rozmiary wy»ej opisanych automatowych reprezentacji regu-
larnych j¦zyków drzew nieurangowanych. Poka»emy w szczególno±ci, »e istniej¡ konwersje
pomi¦dzy wszystkimi trzema typami automatów niedeterministycznych nie zmieniaj¡ce roz-
miaru bardziej ni» wielomianowo. Wnioskiem z rozwa»a« przedstawionych w tym rozdziale
b¦dzie mi¦dzy innymi fakt, »e wszystkie wy»ej opisane modele (równie» deterministyczne!)
maj¡ tak¡ sam¡ siª¦ wyrazu.

Stwierdzenie 2.5.1 Dla dowolnego automatu typu UTA istnieje automat typu pUTA tego
samego rozmiaru rozpoznaj¡cy ten sam j¦zyk.
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Dowód:
Niech A=(Q,Σ, δ, F ) b¦dzie automatem typu UTA. Szukany automat równolegªy ma ten

sam zbiór stanów wierzchoªkowych i zbiór stanów akceptuj¡cych co automat A.
Jedyna zmiana dotyczy automatów poprzecznych. W automacie A mieli±my osobne auto-

maty poprzeczne dla ka»dej litery i dla ka»dego stanu wierzchoªkowego. W nowym automacie
b¦dzie tylko jeden automat poprzeczny dla ka»dej litery. Mo»emy go skonstruowa¢ bior¡c su-
m¦ rozª¡czn¡ wszystkich automatów poprzecznych wyj±ciowego automatu odpowiadaj¡cych
tej literze.

Zbiory stanów akceptuj¡cych automatów poprzecznych s¡ natomiast bezpo±rednio odzie-
dziczone z automatu wyj±ciowego. Mo»emy tak zrobi¢ bo zgodnie z de�nicj¡ automatu rów-
nolegªego ka»dy automat poprzeczny ma wªa±nie osobny zbiór akceptuj¡cy dla ka»dego stanu
wierzchoªkowego. ¤

Stwierdzenie 2.5.2 Dla dowolnego automatu typu pUTA istnieje automat typu sUTA nie
wi¦kszego rozmiaru rozpoznaj¡cy ten sam j¦zyk.

Dowód:
Niech A= (Q,Σ, δ, F ) b¦dzie automatem typu pUTA i niech automaty poprzeczne tego

automatu wygl¡daj¡ nast¦puj¡co:

δ(a) = (Qa, Q, δa, Ia, {Fa,q}q∈Q)

gdzie Fa,q to zbiór akceptuj¡cy odpowiadaj¡cy stanowi wierzchoªkowemu q.
Skonstruujemy automat krokowy K rozpoznaj¡cy ten sam j¦zyk.
Bez straty ogólno±ci mo»emy zaªo»y¢, »e automaty poprzeczne automatu A maj¡ para-

mi rozª¡czne zbiory stanów. Za zbiór stanów automatu krokowego (wykorzystywany równie»
przez automat poprzeczny) we¹miemy sum¦ zbiorów stanów wszystkich automatów poprzecz-
nych automatu A. Automat poprzeczny u»ywa tego zbioru stanów jako alfabetu, natomiast
w automacie A alfabetem dla automatu poprzecznego byª zbiór Q stanów wierzchoªkowych.
Automat poprzeczny automatu krokowego chc¡c symulowa¢ automaty poprzeczne automatu
A b¦dzie musiaª przelicza¢ sobie jaki stan wierzchoªkowy automatu A mógªby si¦ pojawi¢
w miejscu gdzie stoi stan poprzeczny tego automatu.

Tak wi¦c relacja przej±cia automatu K b¦dzie wygl¡daªa nast¦puj¡co: je»eli q r−→ p jest
przej±ciem pewnego automatu poprzecznego δ(a) automatu A, to q

s−→ p jest przej±ciem
automatu K dla ka»dego s∈ Fa,r.

Zbiory pocz¡tkowe automatu krokowego s¡ takie same jak zbiory pocz¡tkowe automa-
tów poprzecznych automatu A. Natomiast zbiór akceptuj¡cy skªada si¦ z tych stanów, które
w automacie A mogªyby by¢ przepisane na który± stan akceptuj¡cy, a wi¦c jest to zbiór:

⋃

a∈Σ,q∈F
Fa,q

¤

Uwaga 2.5.3 Je»eli automat A typu pUTA jest deterministyczny to powy»sza konstrukcja
daje automat sUTA, który równie» jest deterministyczny.

Dowód:
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Musimy pokaza¢, »e relacja δ jest funkcj¡ i »e zbiory pocz¡tkowe s¡ jednoelementowe.
Drugi warunek dostajemy od razu bo zbiory pocz¡tkowe automatów poprzecznych determi-
nistycznego automatu równolegªego s¡ jednoelementowe.

Przypu±¢my teraz, »e q s−→ t i q s−→ u s¡ przej±ciami automatu K. Wtedy q, t i u s¡
stanami pewnego (dokªadnie jednego bo przyj¦li±my rozª¡czno±¢ zbiorów stanów) automatu
poprzecznego δ(a) automatu A. Wtedy wypisane przej±cia pochodz¡ od pewnych przej±¢
q

r1−−→ t i q r2−−→ u automatu δ(a), takich, »e s∈ Fa,r1 i s∈ Fa,r2 . Ale wtedy r1 =r2 bo inaczej
Fa,r1 i Fa,r2 byªyby rozª¡czne (bo A jest deterministyczny). Tak wi¦c ostatecznie otrzymujemy,
»e q r1−−→ t i q r1−−→ u s¡ dwoma przej±ciami automatu δ(a), czyli mamy t=u bo automat δ(a)
jest deterministyczny.

Tym samym udowodnili±my uwag¦. ¤

Stwierdzenie 2.5.4 Z ka»dego automatu typu sUTA mo»na skonstruowa¢ automat typu
UTA rozpoznaj¡cy ten sam j¦zyk tak aby rozmiar powstaªego automatu byª nie wi¦kszy ni»
kwadratowy wzgl¦dem rozmiaru wyj±ciowego automatu.

Dowód:
Niech A=(Q,Σ, δ, {Ia}a∈Σ, F ) b¦dzie automatem krokowym. Automat typu UTA z tezy

stwierdzenia zde�niujemy nast¦puj¡co:

A′ = (Q,Σ, δ′, F )

gdzie δ′ (a, q)=(Q,Q, δ, Ia, {q}).
Tak wi¦c wszystkie automaty poprzeczne s¡ podobne do automatu poprzecznego wyj±cio-

wego automatu, a ró»ni¡ si¦ tylko stanami pocz¡tkowymi i akceptuj¡cymi.
Rozmiar powstaªego automatu wynosi dokªadnie:

|Q|+ |Q| · |Σ| · |Q|

Wi¦c je»eli rozmiar alfabetu przyjmiemy za staª¡ to jest to rzeczywi±cie funkcja kwadratowa
rozmiaru automatu A. ¤

Uwaga 2.5.5 Je»eli automat typu sUTA jest deterministyczny to powstaªy w wyniku powy»-
szej konstrukcji automat typu UTA jest równie» deterministyczny.

Dowód:
Wszystkie automaty poprzeczne powstaªego automatu s¡ deterministyczne bo automat po-

przeczny wyj±ciowego automatu krokowego jest deterministyczny i wszystkie zbiory pocz¡tko-
we s¡ jednoelementowe. Rozª¡czno±¢ j¦zyków poprzecznych odpowiadaj¡cych danej etykiecie
ojca wynika z tego, »e wszystkie automaty poprzeczne odpowiadaj¡ce tej etykiecie maj¡ ten
sam stan pocz¡tkowy i t¦ sam¡ relacj¦ przej±cia ale rozª¡czne zbiory akceptuj¡ce (dla stanu q
zbiorem akceptuj¡cym jest {q}). ¤

Stwierdzenie 2.5.6 Z ka»dego automatu typu pUTA mo»na skonstruowa¢ automat deter-
ministyczny (typu DpUTA) rozpoznaj¡cy ten sam j¦zyk. Rozmiar powstaªego automatu jest
najwy»ej pojedynczo wykªadniczo wi¦kszy ni» rozmiar wyj±ciowego automatu.
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Dowód:
Zastosujemy konstrukcj¦ podobn¡ do konstrukcji podzbiorów stosowanej przy determini-

zacji automatów sko«czonych.
Niech A= (Q,Σ, δ, F ) b¦dzie automatem równolegªym i niech jego automaty poprzeczne

wygl¡daj¡ nast¦puj¡co:
δ(a) = (Qa, Q, δa, Ia, {Fa,q}q∈Q)

Stanami wierzchoªkowymi automatu deterministycznego b¦d¡ podzbiory zbioru stanów
wierzchoªkowych automatu A. Ka»dy automat poprzeczny determinizujemy stosuj¡c standar-
dow¡ konstrukcj¦ podzbiorów, wi¦c: za stany bierzemy podzbiory stanów, wtedy stan pocz¡t-
kowy to zbiór stanów pocz¡tkowych, a relacja (a wªa±ciwie funkcja) przej±cia wylicza wszystkie
stany, które mog¡ by¢ osi¡gni¦te ze stanów z aktualnego zbioru.

Formalnie: dla P ⊆ Qa i R ⊆ Q w odpowiednim automacie poprzecznym automatu
deterministycznego mamy nast¦puj¡ce przej±cie:

P
R−−→ {q ∈ Qa : ∃r∈R∃p∈P (p, r, q)∈δa}

bo, jak pami¦tamy, dla automatu poprzecznego symbolami alfabetu s¡ stany wierzchoªkowe.
Musimy teraz okre±li¢ zbiory akceptuj¡ce automatów poprzecznych. I tak, zbiór akceptuj¡-

cy odpowiadaj¡cy literze a∈ Σ i stanowi wierzchoªkowemu R ⊆ Q zawiera te stany-podzbiory,
które mog¡ powodowa¢ przypisanie ojcu dokªadnie wszystkich stanów z R. Czyli formalnie
jest to zbiór: {

P ⊆ Qa : ∀q∈R∃p∈P p∈Fa,q ∧ ∀q∈Q\R¬∃p∈P p∈Fa,q
}

Do zbioru akceptuj¡cego caªego równolegªego automatu deterministycznego nale»¡ te pod-
zbiory Q, które maj¡ niepuste przeci¦cie ze zbiorem akceptuj¡cym F wyj±ciowego automatu.

Rozmiar tak skonstruowanego automatu deterministycznego jest nie wi¦kszy ni» 2|A|. ¤

Warto zauwa»y¢, »e powy»sze powi¦kszenie podczas determinizacji mo»e by¢ konieczne,
to znaczy:

Uwaga 2.5.7 Istnieje ci¡g j¦zyków drzew nieurangowanych {Ln}n∈N taki, »e ka»dy j¦zyk Ln
jest rozpoznawany przez pewien automat typu pUTA rozmiaru wielomianowego wzgl¦dem n,
ale ka»dy automat typu DpUTA rozpoznaj¡cy Ln ma rozmiar co najmniej wykªadniczy wzgl¦-
dem n.

Dowód:
�eby uzasadni¢ t¦ uwag¦ skorzystamy z tego, »e podobny fakt jest prawdziwy dla deter-

ministycznych i niedeterministycznych automatów sko«czonych na sªowach.
Rozwa»my na przykªad klas¦ {Mn}n∈N j¦zyków sªów nad alfabetem {0, 1} tak¡, »e Mn

to j¦zyk sªów, w których n-t¡ od ko«ca liter¡ jest 1. Wtedy j¦zyk Mn jest rozpoznawany
przez automat niedeterministyczny o n+ 1 stanach: automat zgaduje n-t¡ od ko«ca pozycj¦,
sprawdza czy stoi na niej 1 i potem tylko sprawdza czy rzeczywi±cie do ko«ca jest n−1 pozycji.
Natomiast automat deterministyczny musi caªy czas pami¦ta¢ ostatnich n znaków � mo»na
udowodni¢, »e sªowa o ró»nych su�ksach n-literowych s¡ w innych klasach abstrakcji relacji
syntaktycznej.

Za Ln we¹miemy teraz j¦zyk takich drzew nieurangowanych wysoko±ci 2, w których dzieci
korzenia tworz¡ sªowo nale»¡ce do Mn.

Oczywi±cie tak okre±lona klasa speªnia warunki opisane w powy»szej uwadze. ¤

Poni»sze twierdzenie podsumowuje wszystkie fakty udowodnione w tym rozdziale.
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Twierdzenie 2.5.8 Automaty nast¦puj¡cych typów: UTA, DUTA, pUTA, DpUTA, sUTA,
DsUTA maj¡ tak¡ sam¡ siª¦ wyrazu.

Dodatkowo rozmiary automatów poszczególnych typów rozpoznaj¡cych ten sam j¦zyk speª-
niaj¡ zale»no±ci przedstawione na poni»szym diagramie.

/. -,() *+UTA

O(n)
MMM

M

&&MMM
M

/. -,() *+sUTAO(n2)oo

76 5401 23pUTA

O(n)qqqq

88qqqq

O(2n)
²²76 5401 23DpUTA

O(n)
MMM

M

&&MMM
M

Â ?

OO

/. -,() *+DUTA
Â ?

OO

/. -,() *+DsUTAO(n2)oo
Â ?

OO
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Rozdziaª 3

Algebry lasów

W tym rozdziale poka»emy jak mo»na algebraicznie reprezentowa¢ regularne j¦zyki drzew
nieurangowanych. Podobnie jak w przypadku sªów, ka»dy j¦zyk regularny drzew nieurango-
wanych jest przeciwobrazem pewnego homomor�zmu w pewn¡ sko«czon¡ struktur¦ algebra-
iczn¡. Dla sªów t¡ struktur¡ byªy póªgrupy. Dla drzew potrzebne b¦d¡ nieco bardziej zªo»one
obiekty, które wprowadzimy poni»ej1.

3.1. De�nicje

Jak napisali±my wy»ej, naszym celem jest znalezienie reprezentacji j¦zyków drzew. Najpierw
jednak zajmiemy si¦ troch¦ bardziej ogólnymi obiektami. Takimi, dla których algebraiczna
konstrukcja b¦dzie bardziej przejrzysta i naturalna.

De�nicja 3.1.1 Lasem nieurangowanym nad alfabetem Σ nazywamy ci¡g drzew nieurango-
wanych.

W dalszej cz¦±ci tej pracy b¦dziemy zajmowa¢ si¦ wyª¡cznie niepustymi lasami skªadaj¡cymi
si¦ z niepustych drzew. Symbolem FΣ b¦dziemy oznacza¢ zbiór wszystkich takich lasów nad Σ.

Wprowadzimy jeszcze jedno poj¦cie, które b¦dzie niezb¦dne podczas konstrukcji szukanej
struktury algebraicznej.

De�nicja 3.1.2 Kontekst nad alfabetem Σ to las nad alfabetem Σ ∪ {∗} (zakªadamy, »e
∗ jest symbolem spoza alfabetu Σ), w którym dokªadnie jeden li±¢ ma etykiet¦ ∗. Li±¢ ten
nazywamy dziur¡. Je»eli kontekst skªada si¦ tylko z jednego drzewa nazywamy go kontekstem
drzewowym.

W dalszej cz¦±ci pracy b¦dziemy dodatkowo zakªada¢, »e w¦zeª o etykiecie ∗ nie jest
korzeniem »adnego z drzew, z których skªada si¦ kontekst. Zbiór wszystkich takich kontekstów
b¦dziemy oznaczali przez CΣ.

Idea, która kryje si¦ za poj¦ciem kontekstu jest nast¦puj¡ca: je»eli w kontek±cie dziur¦
zast¡pimy dowolnym lasem to otrzymamy inny las. Na poni»szym diagramie widzimy przy-

1Poj¦cia opisane w tym rozdziale zostaªy wprowadzone przez M. Boja«czyka i I. Walukiewicza w [BW].
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kªadowy kontekst, las oraz efekt wstawienia tego lasu w ten kontekst.

Kontekst C Las l Efekt podstawienia lC
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Rozmiarem lasu (lub kontekstu) nazwiemy ª¡czn¡ liczb¦ jego wierzchoªków.
Jak ju» pisali±my struktur¡, za pomoc¡ której rozpoznajemy regularne j¦zyki sªów jest

póªgrupa. W przypadku drzew do opisu j¦zyka potrzebujemy dwóch w odpowiedni sposób
powi¡zanych ze sob¡ póªgrup. Podamy teraz konstrukcj¦ takiej dwuno±nikowej struktury. Na-
zwiemy j¡ algebr¡ lasów. Dwie póªgrupy, z których b¦dzie si¦ ona skªadaªa b¦dziemy nazywali
odpowiednio poziom¡ i pionow¡. Oka»e si¦, »e obiekt wolny w klasie algebr lasów ma jako
póªgrup¦ poziom¡ zbiór lasów z operacj¡ konkatenacji, a jako póªgrup¦ pionow¡ � zbiór
kontekstów ze skªadaniem.

Najpierw de�nicja wst¦pna:

De�nicja 3.1.3 Prealgebr¡ lasów nazywamy par¦ póªgrup (H,V ) wraz z operacj¡ act :
V ×H → H, która jest dziaªaniem grupy V na H. Dodatkowo »¡damy, »eby dziaªanie act byªo
wierne, to znaczy, »eby »adne dwa ró»ne elementy z V nie de�niowaªy tego samego przeksztaª-
cenia na H. W tej strukturze H nazywamy póªgrup¡ poziom¡, a V � póªgrup¡ pionow¡.

Zauwa»my, »e prealgebra lasów jest szczególnym przypadkiem póªgrupy przeksztaªce«.
Póªgrupa przeksztaªce« jest to zbiór wraz z póªgrup¡, która na nim dziaªa. Tutaj mamy
dodatkowo dziaªanie póªgrupowe okre±lone na zbiorze.

Dostosujemy si¦ wi¦c do konwencji stosowanej w algebrze i b¦dziemy u»ywa¢ oznacze«
powszechnie stosowanych dla póªgrup przeksztaªce«. Dziaªanie w grupie V b¦dziemy ozna-
cza¢ multiplikatywnie (pisz¡c v · w lub nawet vw). Odno±nie operacji act b¦dziemy stosowali
standardow¡ notacj¦ dla dziaªania prawostronnego, czyli b¦dziemy pisali hv zamiast act(v, h).
Natomiast dla póªgrupy H b¦dziemy u»ywa¢ notacji addytywnej.

Przy u»yciu powy»szych oznacze« warunek potrzebny, »eby act byªo dziaªaniem V na H
mo»emy zapisa¢ nast¦puj¡co:

(hv)w = h(v · w) (3.1)
dla dowolnego h ∈ H, i dowolnych v, w ∈ V . Warunek wierno±ci mówi natomiast, »e dla
dowolnych v, w ∈ V zachodzi:

(∀h∈H hv = hw) =⇒ v = w

Zauwa»my, »e na zapowiedzianej wcze±niej strukturze zªo»onej z lasów i kontekstów mo»na
zada¢ dziaªania tak, »eby speªniaªy one powy»sze warunki. Tak jak pisali±my wy»ej, jako
dziaªanie grupowe na lasach bierzemy konkatenacj¦ (lasy to ci¡gi drzew). Dziaªanie kontekstów
na lasach to opisane wy»ej wstawienie lasu w dziur¦. �eby speªniona byªa równo±¢ 3.1 mno»enie
w póªgrupie pionowej b¦dzie skªadaniem kontekstów. Operacj¦ t¦ obrazuje poni»szy rysunek.
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Nietrudno sprawdzi¢, »e tak okre±lona struktura jest prealgebr¡ lasów. Jednak oprócz
wªasno±ci prealgebry lasów ma ona jeszcze inne ciekawe wªasno±ci, z których niektóre b¦dzie
musiaªa, wedªug de�nicji któr¡ podamy za chwil¦, posiada¢ ka»da algebra lasów.

De�nicja 3.1.4 Struktura (H,V ) jest algebr¡ lasów je»eli jest prealgebr¡ lasów i dodatkowo
speªnia aksjomaty wstawiania. Aksjomaty te nakazuj¡, »eby dla ka»dych h ∈ H i v ∈ V
istniaªy takie elementy

insl(h, v), insr(h, v), concl(h, v), concr(h, v),

które dla dowolnego g∈ H speªniaj¡ równania:

g insl(h, v) = (h+ g)v (3.2)
g insr(h, v) = (g + h)v (3.3)
g concl(h, v) = h+ (gv) (3.4)
g concr(h, v) = (gv) + h (3.5)

Zauwa»my, »e wierno±¢ dziaªania V na H gwarantuje, »e ka»dy z tych elementów jest
okre±lony jednoznacznie. Dzi¦ki temu mo»emy traktowa¢ concl, concr, insl i insr jako funkcje.

Wró¢my teraz do naszego przykªadu i poka»my, »e prealgebra zªo»ona z lasów i kontekstów
jest algebr¡ lasów. Musimy pokaza¢ jak w niej wygl¡daj¡ »¡dane elementy.

concl(l, C) (lub concr(l, C)) to kontekst C z doklejonym z lewej (lub z prawej) strony lasem l,

insl(l, C) (lub insr(l, C)) to kontekst C z lasem l wklejonym na lewo (lub na prawo) od
dziury (tak, »e korzenie lasu l maj¡ tego samego ojca co ∗).

Powy»sze opisy obrazuje na przykªadzie rysunek 3.1.

De�nicja 3.1.5 Mor�zmem (lub homomor�zmem) α algebr lasów (H,V ) i (G,W ) nazy-
wamy par¦ homomor�zmów póªgrup:

α1 : H → G i α2 : V →W

zgodnych z wszystkimi operacjami algebry lasów. To znaczy takich, dla których speªnione s¡
nast¦puj¡ce równania:

α1(hv) = α1(h)α2(v) (3.6)
α2 (insl(l, C)) = insl (α1(l), α2(C)) (3.7)
α2 (insr(l, C)) = insr (α1(l), α2(C)) (3.8)
α2 (concl(l, C)) = concl (α1(l), α2(C)) (3.9)
α2 (concr(l, C)) = concr (α1(l), α2(C)) (3.10)

W dalszej cz¦±ci tekstu b¦dziemy czasem stosowa¢ skrót notacyjny i pisa¢ α(h) i α(v)
zamiast α1(h) i α2(v).

Poj¦cie mor�zmu wprowadza pewien zam¦t w teorii algebr lasów. Powodem tego jest fakt,
»e mor�zm nie zachowuje wierno±ci dziaªania. Wskutek tego obraz homomor�czny algebry
lasów mo»e nie by¢ algebr¡ lasów.

Na szcz¦±cie do naszych zastosowa« najistotniejsze s¡ mor�zmy surjektywne, a dla nich
ten problem nie wyst¦puje.
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Rysunek 3.1: Operacje insl, insr, concl, concr w algebrze zªo»onej z lasów i kontekstów.

3.2. Wolna algebra lasów
Wró¢my jeszcze raz do naszego przykªadu algebry lasów zªo»onej z lasów i kontekstów nad Σ.
Zauwa»my, »e algebra ta jest generowana przez lasy postaci:

76540123a dla a ∈ Σ

i z konteksty postaci:
76540123b

∗

dla b ∈ Σ.

�eby to uzasadni¢ nale»y pokaza¢, »e ka»dy kontekst i ka»dy las mo»e by¢ otrzymany z takich
elementów za pomoc¡ operacji algebry lasów.

Mo»na to udowodni¢ przez indukcj¦ po rozmiarze lasu (kontekstu).
Ka»dy las, który nie jest postaci bazowej jest:

• albo konkatenacj¡ dwóch lasów (które s¡ od niego mniejsze),

• albo jest drzewem postaci lC, gdzie l jest mniejszym lasem, a C jest kontekstem bazo-
wym.

Ka»dy kontekst, który nie jest postaci bazowej jest:

• albo zªo»eniem mniejszych kontekstów,

• albo jest postaci insl(l, C), insr(l, C), concl(l, C) lub concr(l, C) dla pewnego mniejszego
kontekstu C i pewnego lasu l.
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Spostrze»enie to prowadzi nas do troch¦ ogólniejszego typu lasów. We¹my dowolny sko«-
czony zbiór A jako generatory-lasy i dowolny sko«czony zbiór B jako generatory-konteksty.
Zauwa»my, »e powstaªe w ten sposób lasy i konteksty b¦d¡ miaªy wszystkie etykiety li±ci ze
zbioru A, a wszystkie etykiety wierzchoªków wewn¦trznych ze zbioru B. Wprowad¹my wi¦c
nast¦puj¡ce de�nicje.

De�nicja 3.2.1 Przez FA,B b¦dziemy oznacza¢ podzbiór FA∪B skªadaj¡cy si¦ z takich lasów,
w których etykiety li±ci s¡ ze zbioru A, a wierzchoªków wewn¦trznych � ze zbioru B.

De�nicja 3.2.2 Przez CA,B b¦dziemy oznacza¢ podzbiór FA∪{∗},B skªadaj¡cy si¦ z takich la-
sów, w których ∗ pojawia si¦ w dokªadnie jednym li±ciu.

De�nicja 3.2.3 Wprowad¹my nast¦puj¡c¡ struktur¦:

(A,B)4 = (FA,B, CA,B)

W poprzednim rozdziale pokazali±my, »e taka struktura jest algebr¡ lasów.
Udowodnimy teraz, »e (A,B)4 jest obiektem wolnym w klasie algebr lasów. Czyli musimy

udowodni¢ nast¦puj¡ce stwierdzenie:

Stwierdzenie 3.2.4 Niech A i B b¦d¡ sko«czonymi alfabetami. Wtedy dla dowolnej algebry
lasów (H,V ), dowolne funkcje f1 : A → H i f2 : B → V jednoznacznie rozszerzaj¡ si¦ do
mor�zmu α : (A,B)4 → (H,V ).

Dowód:
Zde�niujemy szukany mor�zm. Najpierw okre±limy jego warto±ci na elementach póªgrupy

poziomej, czyli lasach. Zrobimy to przez indukcj¦ po rozmiarze lasu. Tak jak ju» korzystali±my
z tego wcze±niej, musimy rozwa»y¢ trzy mo»liwo±ci:

α(a) = f1(a)
α(l +m) = α(l) + α(m)

α (lb) = α(l)f2(b)

Teraz podamy, równie» indukcyjn¡, de�nicj¦ mor�zmu na kontekstach. Tutaj, jak pami¦tamy,
mamy nast¦puj¡ce mo»liwo±ci:

α(b) = f2(b)
α(C ·D) = α(C) · α(D)

α (insl(l, C)) = insl (α(l), α(C))

i analogicznie dla insr(l, C), concl(l, C) i concr(l, C).
Dzi¦ki tej konstrukcji wiemy, »e je»eli mor�zm α istnieje to na pewno jest zde�niowany

jednoznacznie. Musimy jeszcze uzasadni¢, »e powy»sza de�nicja jest poprawna, co sprowadza
si¦ do pokazania, »e »adna inna ni» w konstrukcji dekompozycja lasu (lub kontekstu) nie da
w efekcie innej warto±ci mor�zmu dla tego lasu (lub kontekstu). Dowód b¦dzie przez indukcj¦
po rozmiarze lasu (lub kontekstu).

Zaªó»my na przykªad, »e kontekst C mo»na rozªo»y¢ jako:

insl(l, insr(m,D))

i jako:
insr(m, insl(l,D))
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Wtedy musimy pokaza¢, »e

insl (h1, insr(h2, v)) = insr (h2, insl(h1, v)) (3.11)

dla h1 = α(l), h2 = α(m) i v = α(D) (korzystamy z tego, »e l, m i D maj¡ mniejszy rozmiar
i z zaªo»enia indukcyjnego mor�zm jest na nich dobrze okre±lony). Jednak równo±¢ ta zachodzi
w ka»dej algebrze lasów (H,V ) dla dowolnych h1, h2, v. Policzmy:

g insl(h1, insr(h2, v)) = (h1 + g) insr(h2, v) = (h1 + g + h2)v
g insr(h2, insl(h1, v)) = (g + h2) insl(h1, v) = (h1 + g + h2)v

Poniewa» nie robili±my »adnych zaªo»e« o g to z wierno±ci dziaªania V na H dostajemy
równo±¢ 3.11.

Teraz analogicznie poka»emy wzajemn¡ przemienno±¢ operacji concl i insl. Czyli udowod-
nimy równo±¢:

concl (h1, insl(h2, v)) = insl (h2, concl(h1, v)) (3.12)
Rozpiszemy obie strony podobnie jak wy»ej:

g concl (h1, insl(h2, v)) = h1 + g insl(h2, v) = h1 + (h2 + g)v
g insl (h2, concl(h1, v)) = (h2 + g) concl(h1, v) = h1 + (h2 + g)v

I znowu z wierno±ci dziaªania otrzymujemy równo±¢ 3.12.
Nast¦pny przypadek, który rozwa»ymy to b¦dzie przeplot operacji · i insl. Poka»emy

równo±¢:
insl(h, v) · w = insl(h, v · w) (3.13)

Rozpiszemy, jak wy»ej. Tutaj skorzystamy z równo±ci 3.1:

g (insl(h, v) · w) = (g insl(h, v))w = ((h+ g)v)w = (h+ g)vw
g insl(h, v · w) = (h+ g)(v · w) = (h+ g)vw

I ponownie dzi¦ki wierno±ci dostajemy »¡dane równanie 3.13.
Analogicznie jak powy»sze trzy przypadki mo»na udowodni¢ wzajemn¡ przemienno±¢

wszystkich par operacji conl, concr, insl, insr, ·.
Jeszcze musimy rozwa»y¢ ró»ne mo»liwe dekompozycje lasu. Je»eli las mo»na na dwa

ró»ne sposoby rozªo»y¢ na konkatenacj¦ dwóch lasów to równowa»no±¢ dostajemy z ª¡czno±ci
operacji +. Mo»e si¦ jeszcze zdarzy¢, »e las mo»e by¢ ró»nie przedstawiony w postaci lC lub,
»e mo»e by¢ przedstawiony zarówno jako konkatenacja lasów, jak i w postaci lC. Wystarczy
wi¦c pokaza¢, »e ka»da dekompozycja postaci lC jest równowa»na (z punktu widzenia warto±ci
przy mor�zmie α) dekompozycji wzorcowej przedstawionej powy»ej.

Niech wi¦c las l przedstawia si¦ w postaci mC. Je»eli ∗ w kontek±cie C jest poªo»ona na
gª¦boko±ci 2 (to znaczy najpªycej jak mo»e by¢) to znaczy, »e jest on postaci:

C = insl(l1, insr(l2, concl(l3, concr(l4, b))))

Przy czym ka»dy z lasów l1, l2, l3, l4 mo»e by¢ pusty ale to tylko upro±ci sytuacj¦. Czyli las
jest postaci:

l = m insl(l1, insr(l2, concl(l3, concr(l4, b))))

Natomiast standardowa dekompozycja wygl¡da nast¦puj¡co (z dokªadno±ci¡ do grupowania
wyrazów wzgl¦dem ª¡cznej operacji +):

l = l3 + (l1 +m+ l2)b+ l4
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Dla l1, l2, l3, l4 i m mo»emy zastosowa¢ zaªo»enie indukcyjne, wi¦c dla nich warto±¢ α jest
dobrze okre±lona. Wystarczy wi¦c pokaza¢, »e w ka»dej algebrze lasów prawdziwa jest równo±¢:

g insl(h1, insr(h2, concl(h3, concr(h4, v)))) = h3 + (h1 + g + h2)v + h4 (3.14)

Ale w tej równo±ci prawa strona to po prostu lewa strona z rozpisanymi z de�nicji operacjami
conl, concr, insl i insr.

Je»eli kontekst C ma ∗ na wi¦kszej gª¦boko±ci to wtedy rozkªada si¦ w nast¦puj¡cy sposób:

C = D · insl(l1, insr(l2, concl(l3, concr(l4, b))))

Czyli musimy udowodni¢ równowa»no±¢ nast¦puj¡cych dekompozycji lasu l:

l = m (D · insl(l1, insr(l2, concl(l3, concr(l4, b)))))

co jak ju» wcze±niej pokazali±my jest równowa»ne:

l = (mD) · insl(l1, insr(l2, concl(l3, concr(l4, b))))

oraz
l = l3 + (l1 +mD + l2)b+ l4

Ale tutaj znowu mo»emy skorzysta¢ z równo±ci 3.14 i z zaªo»enia indukcyjnego dla l1, l2, l3,
l4 i mD.

Pozostaje nam jeszcze rozwa»y¢ przypadek bazowy indukcji, ale ten przypadek jest try-
wialny bo lasy i konteksty rozmiaru 1 nie maj¡ ró»nych dekompozycji. ¤

Osobne zbiory generatorów wprowadzili±my tutaj, »eby de�nicja algebry wolnej byªa czyst-
sza z algebraicznego punktu widzenia. Jednak w tej pracy b¦dzie nas interesowaª tylko przy-
padek kiedy wszystkie wierzchoªki w lesie (lub kontek±cie) maj¡ etykiety z tego samego zbioru.
Od tej pory algebr¦ woln¡ (Σ,Σ)4 b¦dziemy oznacza¢ przez Σ4. Tam gdzie b¦dziemy chcieli
generatory tej algebry wyra¹nie odró»ni¢ od symboli alfabetu b¦dziemy pisali a© dla genera-
torów-lasów i b

˙
dla generatorów-kontekstów.

3.3. Algebry lasów a j¦zyki regularne
Poka»emy teraz jak za pomoc¡ algebr lasów mo»emy reprezentowa¢ j¦zyki.

De�nicja 3.3.1 Niech (H,V ) b¦dzie sko«czon¡ algebr¡ lasów. Powiemy, »e mor�zm α :
Σ4 na−−→ (H,V ) rozpoznaje lasowo2 j¦zyk lasów L je»eli L=α−1(G) dla pewnego G ⊆ H.
W takiej sytuacji b¦dziemy te» mówili, »e j¦zyk L jest lasowo rozpoznawany przez algebr¦
(H,V ). Zbiór G nazywamy zbiorem akceptuj¡cym.

Jak wida¢ opisane przez nas narz¦dzie bardzo dobrze nadaje si¦ do rozpoznawania j¦zyków
lasów. Jednak celem tej pracy jest opisywanie j¦zyków drzew. J¦zyki drzew s¡ szczególnym
przypadkiem j¦zyków lasów, mogliby±my wi¦c reprezentowa¢ j¦zyki drzew w ten sam sposób.
Jednak okazuje si¦, »e takie podej±cie jest niewygodne przy opisie pewnych algebraicznych
wªasno±ci j¦zyków drzew3. Wprowadzimy wi¦c nieco inn¡ de�nicj¦.

2ang. forest-recognizes
3zob. [Bo] uwaga 5
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De�nicja 3.3.2 Niech L b¦dzie j¦zykiem lasów (czyli w szczególno±ci mo»e to by¢ te» j¦zyk
drzew), a C kontekstem nad tym samym alfabetem. Przez LC−1 oznaczymy iloraz j¦zyka L
przez kontekst C, czyli j¦zyk lasów l speªniaj¡cych lC ∈ L.

De�nicja 3.3.3 Niech (H,V ) b¦dzie sko«czon¡ algebr¡ lasów, a L j¦zykiem drzew nieuran-
gowanych nad Σ. Powiemy, »e mor�zm α : Σ4 na−−→ (H,V ) rozpoznaje drzewowo4 j¦zyk L
je»eli wszystkie j¦zyki postaci Lb

˙
−1 dla b ∈ Σ s¡ lasowo rozpoznawane przez α.

Poniewa» w dalszej cz¦±ci pracy b¦dziemy si¦ zajmowa¢ przede wszystkim rozpoznawaniem
j¦zyków drzew wi¦c b¦dziemy pisa¢ �rozpoznaje� maj¡c na my±li �rozpoznaje drzewowo�.

Zauwa»my, »e zgodnie z powy»sz¡ de�nicj¡ algebra, za pomoc¡ której rozpoznajemy j¦zyk
nie mówi nic o drzewach jednowierzchoªkowych. Mo»na by pomy±le¢, »e to czyni t¦ repre-
zentacj¦ niekompletn¡. Wydaje si¦ jednak, »e to nie jest du»y problem z uwagi na sko«czon¡
(i niewielk¡) liczb¦ takich drzew. Wrócimy do tej uwagi jeszcze w dalszej cz¦±ci tego podroz-
dziaªu.

Bardzo wa»ny z punktu widzenia naszych rozwa»a« jest nast¦puj¡cy fakt.

Stwierdzenie 3.3.4 Klasa j¦zyków drzew nieurangowanych rozpoznawanych przez algebry la-
sów to dokªadnie klasa regularnych j¦zyków drzew nieurangowanych.

Dowód:
Udowodnimy najpierw, »e ka»dy j¦zyk rozpoznawany przez algebr¦ lasów jest regularny.

Zaªó»my, »e j¦zyk drzew nieurangowanych L jest rozpoznawany przez pewn¡ algebr¦ (H,V )
przy pomocy mor�zmu α i zbiorów akceptuj¡cych Gb dla b∈Σ. Potrzebujemy skonstruowa¢
automat dowolnego typu omawianego w poprzednim rozdziale rozpoznaj¡cy j¦zyk L. Poka»e-
my konstrukcj¦ automatu równolegªego.

Pomysª polega na tym, »e automat wylicza warto±¢ α dla coraz to wi¦kszych lasów zawar-
tych w drzewie poczynaj¡c od li±ci. Automaty poprzeczne jako stanów u»ywaj¡ elementów H
oraz dodatkowo stanu pocz¡tkowego �1� (nazwali±my go tak dlatego, »e b¦dzie on zachowywaª
si¦ jak lewostronna jedynka w póªgrupie H). Przej±cia odpowiadaj¡ mno»eniu w grupie H.
Stanami wierzchoªkowymi automatu s¡ równie» elementy H i dodatkowo stan �OK�, który
jest jedynym stanem akceptuj¡cym.

Zbiory akceptuj¡ce automatów poprzecznych odpowiadaj¡ce stanom wierzchoªkowym z H
s¡ zde�niowane przez dziaªanie V na H. Inaczej mówi¡c je»eli wierzchoªek ma etykiet¦ b, a las
jego dzieci l wyliczyª si¦ do stanu h (co ma miejsce je»eli α(l) = h), to wierzchoªkowi temu
mo»emy przypisa¢ stan hα(b

˙
).

Natomiast stan �OK� jest stanem, który mo»e pojawi¢ si¦ tylko w korzeniu drzewa (nie ma
przej±¢ automatów poprzecznych po tym stanie). Zbiory akceptuj¡ce automatów poprzecznych
odpowiadaj¡ce temu stanowi odpowiadaj¡ zbiorom akceptuj¡cymGb. Je»eli drzewo ma korze«
o etykiecie b, to automat zaakceptuje je»eli las dzieci korzenia wylicza si¦ do stanu z Gb.

Wida¢, »e tak skonstruowany automat akceptuje dokªadnie drzewa z j¦zyka L.
Pozostaje do udowodnienia, »e algebry lasów rozpoznaj¡ wszystkie j¦zyki regularne. Nie

podamy tutaj dowodu tego faktu gdy» jest on wnioskiem z twierdzenia 4.1.1. ¤

Wiedz¡c, »e algebry lasów rozpoznaj¡ dokªadnie j¦zyki regularne mo»emy wróci¢ do uwagi
dotycz¡cej drzewowego rozpoznawania j¦zyków. Klasa j¦zyków regularnych drzew (podobnie
jak klasa j¦zyków regularnych sªów) jest zamkni¦ta na dodawanie i odejmowanie sko«czo-
nej liczby drzew. Mo»na to udowodni¢ na przykªad za pomoc¡ reprezentacji automatowej,
korzystaj¡c z konstrukcji automatu produktowego.

4ang. tree-recognizes
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Fakt ten dodatkowo uzasadnia dlaczego nie przejmujemy si¦ tym, »e algebry lasów nie
mówi¡ nic o drzewach jednowierzchoªkowych i o drzewie pustym. Drzewo puste nie jest na-
wet, zgodnie z de�nicj¡, któr¡ podali±my, elementem wolnej algebry lasów. Jak ju» wcze±niej
wspominali±my, przyj¦li±my takie de�nicje poniewa» s¡ one wygodniejsze z algebraicznego
punktu widzenia i twierdzimy, »e ich ograniczenia nie s¡ istotne.

3.4. Minimalna algebra rozpoznaj¡ca dany j¦zyk
W tym podrozdziale poka»emy, »e spo±ród wszystkich algebr rozpoznaj¡cych dany regularny
j¦zyk drzew nieurangowanych jedna (z dokªadno±ci¡ do izomor�zmu) jest najmniejsza. T¦
algebr¦ nazwiemy algebr¡ syntaktyczn¡5. Poka»emy, »e ma ona dodatkowo pewn¡ szczególn¡
wªasno±¢ uniwersalno±ci, która jest bardzo istotna podczas algebraicznego opisu j¦zyka.

Najpierw wprowadzimy poj¦cie L-równowa»no±ci dla drzew. W przypadku sªów dla ka»-
dego j¦zyka mieli±my jedn¡ relacj¦ syntaktyczn¡, dla j¦zyków drzew b¦d¡ dwie relacje syn-
taktyczne: jedna okre±lona na lasach, druga na kontekstach.

De�nicja 3.4.1 Niech L ⊆ TΣ b¦dzie j¦zykiem drzew nieurangowanych. Dla j¦zyka L de�niu-
jemy dwie relacje syntaktyczne (relacje L-równowa»no±ci) na elementach wolnej algebry
lasów:

• Dwa lasy l i m nad alfabetem Σ s¡ L-równowa»ne (l ∼L m) je»eli dla ka»dego kontekstu
drzewowego C nad Σ

lC ∈ L ⇐⇒ mC ∈ L.

• Dwa konteksty C i D nad alfabetem Σ s¡ L-równowa»ne (C ∼L D) je»eli dla ka»dego
lasu l i ka»dego kontekstu drzewowego E nad Σ

lCE ∈ L ⇐⇒ lDE ∈ L.

Oczywi±cie tak zde�niowane relacje s¡ relacjami równowa»no±ci. Poka»emy dodatkowo, »e:

Fakt 3.4.2 Obydwie relacje syntaktyczne s¡ kongruencjami w wolnej algebrze lasów.

Dowód:
Musimy udowodni¢ nast¦puj¡ce implikacje:

1. je»eli l1 ∼L l2 i m1 ∼L m2 to l1 +m1 ∼L l2 +m2,

2. je»eli C1 ∼L C2 i D1 ∼L D2 to C1 ·D1 ∼L C2 ·D2,

3. je»eli l1 ∼L l2 i C1 ∼L C2 to l1C1 ∼L l2C2.

Operacje conl, concr, insl i insr s¡ de�niowane przez ·, + i dziaªanie V na H za pomoc¡
równa« wi¦c dobre zachowanie relacji ∼L wzgl¦dem operacji wstawiania b¦dzie wnioskiem
z trzech powy»szych punktów.
Ad. 1 Poka»emy najpierw, »e je»eli lasy l1 i l2 s¡ L-równowa»ne to l1 + m ∼L l2 + m dla
dowolnego lasu m. Musimy pokaza¢, »e dla dowolnego kontekstu drzewowego C

(l1 +m)C ∈ L ⇐⇒ (l2 +m)C ∈ L.
5Poj¦cie algebry syntaktycznej ma sens nie tylko dla j¦zyków regularnych ale to wykracza poza zakres

tematyczny tej pracy.
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Zaªó»my, »e tak nie jest. Wtedy jest kontekst C, który L-rozró»nia l1 +m i l2 +m (to znaczy,
»e dokªadnie jedno z drzew (l1 + m)C, (l2 + m)C nale»y do L). Wtedy kontekst insr(m,C)
L-rozró»nia l1 i l2. Dostajemy sprzeczno±¢ z zaªo»eniem, »e l1 i l2 s¡ L-równowa»ne. Tym
samym udowodnili±my, »e l1 +m i l2 +m s¡ L-równowa»ne.

Dokªadnie analogicznie mo»emy udowodni¢, »e l + m1 i l + m2 s¡ L-równowa»ne dla
dowolnego lasu l. Wi¦c ostatecznie dostajemy:

l1 +m1 ∼L l2 +m1 ∼L l2 +m2

Ad. 2 Ten punkt udowodnimy w takich samych dwóch krokach jak punkt pierwszy. Niech
C1 ∼L C2. Poka»emy, »e C1 · D ∼L C2 · D dla dowolnego kontekstu D. Znowu je»eli dla
pewnego lasu l i pewnego kontekstu drzewowego E dokªadnie jedno z drzew lC1DE, lC2DE
nale»y do j¦zyka L to dostajemy, »e C1 nie jest L-równowa»ne C2, bo mo»emy je L-rozró»ni¢
za pomoc¡ lasu l i kontekstu drzewowego DE.

Tak samo dowodzimy, »e dla D1 ∼L D2 mamy C ·D1 ∼L C ·D2 dla dowolnego kontekstu
C. Co ko«czy dowód punktu drugiego.
Ad. 3 Dowód tego punktu przebiega równie» w dwóch krokach. Oba z nich u»ywaj¡ technik
pokazanych w poprzednich punktach. ¤

Dzi¦ki temu, »e relacje syntaktyczne s¡ kongruencjami mo»emy przez nie podzieli¢ póªgru-
p¦ poziom¡ i póªgrup¦ pionow¡ wolnej algebry lasów. Dzi¦ki temu poprawna jest nast¦puj¡ca
de�nicja.

De�nicja 3.4.3 Algebr¡ syntaktyczn¡ (HL, VL) j¦zyka drzew nieurangowanych L nazwie-
my algebr¦ ilorazow¡

Σ4/∼L.
Póªgrup¦ poziom¡ HL tej algebry tworz¡ klasy abstrakcji relacji L-równowa»no±ci na lasach,
a póªgrup¦ pionow¡ VL � klasy L-równowa»no±ci kontekstów.

Zauwa»my, »e dziaªanie VL na HL jest wierne. Wynika to z konstrukcji relacji L-równo-
wa»no±ci na kontekstach. Poniewa» algebra syntaktyczna jest dodatkowo obrazem mor�cznym
wolnej algebry lasów to prawdziwy jest nast¦puj¡cy fakt.

Fakt 3.4.4 Algebra syntaktyczna (HL, VL) jest algebr¡ lasów.

Poni»szy fakt uzasadnia istotno±¢ poj¦cia algebry syntaktycznej (uzasadnia te» jej nazw¦).

Fakt 3.4.5 Niech L b¦dzie regularnym j¦zykiem drzew nieurangowanych. Algebra syntak-
tyczna (HL, VL) rozpoznaje j¦zyk L przy pomocy mor�zmu syntaktycznego αL : Σ4 →
(HL, VL), który ka»demu elementowi przyporz¡dkowuje jego klas¦ L-równowa»no±ci.

Dodatkowo je»eli mor�zm β : Σ4 → (H,V ) rozpoznaje j¦zyk L to istnieje mor�zm γ :
(H,V )→ (HL, VL) taki, »e γ ◦ β=αL.

Dowód powy»szego faktu mo»na znale¹¢ w pracy M. Boja«czyka6.
Z drugiej cz¦±ci tezy twierdzenia wynika, »e algebra syntaktyczna jest wyznaczon¡ jedno-

znacznie z dokªadno±ci¡ do izomor�zmu minimaln¡ algebr¡ lasów rozpoznaj¡c¡ dany j¦zyk.
Zauwa»my, »e gdyby±my w de�nicji rozpoznawania j¦zyka przez algebr¦ nie wymagali

sko«czono±ci algebry to algebra syntaktyczna j¦zyka pozostaªaby dobrze okre±lonym obiektem
i zachowaªaby wszystkie swoje wa»ne wªasno±ci. Zauwa»my jednak, »e z faktu 3.4.5 i stwierdze-
nia 3.3.4 wynika, »e je»eli j¦zyk L jest regularny to jego algebra syntaktyczna jest sko«czona

6zob. [Bo] stwierdzenie 22
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(indeks relacji L-równowa»no±ci jest sko«czony). W oczywisty sposób prawdziwe jest równie»
stwierdzenie odwrotne dzi¦ki czemu otrzymujemy jeszcze jedno uzasadnienie nazwy klasy j¦-
zyków regularnych drzew nieurangowanych:

Fakt 3.4.6 J¦zyk drzew nieurangowanych jest regularny wtedy i tylko wtedy gdy jego relacje
syntaktyczne maj¡ sko«czone indeksy.
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Rozdziaª 4

Porównanie rozmiarów algebry i
automatów

4.1. Górne ograniczenie na rozmiar algebry rozpoznaj¡cej dany
j¦zyk

W tym rozdziale udowodnimy centralne twierdzenie tej pracy.
Twierdzenie 4.1.1 Dla ka»dego automatu A typu sUTA istnieje algebra lasów rozpoznaj¡ca
ten sam j¦zyk drzew nieurangowanych, której rozmiar jest pojedynczo wykªadniczy wzgl¦dem
rozmiaru A.
Wniosek 4.1.2 Z automatu A na drzewach nieurangowanych dowolnego spo±ród zde�nio-
wanych w rozdziale 2 typów mo»na skonstruowa¢ algebr¦ rozmiaru wykªadniczego wzgl¦dem
rozmiaru A rozpoznaj¡c¡ ten sam j¦zyk.

Dowód:
Wystarczy skorzysta¢ z tego co pokazali±my w rozdziale 2.5. Mianowicie, »e automat na

drzewach nieurangowanych dowolnego typu mo»na przeksztaªci¢ na równowa»ny automat typu
sUTA nie wi¦kszego rozmiaru. ¤

Dowód tw. 4.1.1:
Zaªó»my, »e mamy dany j¦zyk drzew nieurangowanych L nad Σ i automat

A = (Q,Σ, δ, {Ia}a∈ΣF ) typu sUTA go rozpoznaj¡cy. �eby udowodni¢ twierdzenie wystar-
czy skonstruowa¢ algebr¦ lasów (H,V ) odpowiedniego rozmiaru, mor�zm α : Σ4 → (H,V )
oraz zbiory akceptuj¡ce Gb ⊆ H dla ka»dego b ∈ Σ, przy pomocy których mor�zm rozpoznaje
j¦zyk L (czyli takie, »e α−1(Gb) = Lb

˙
−1).

Nasza konstrukcja b¦dzie podobna do standardowej konstrukcji póªgrupy z automatu sko«-
czonego na sªowach sko«czonych. Tu równie» wykorzystamy póªgrup¦ transformacji stanów
automatu.

Przypomnijmy, »e w automacie krokowym automaty poprzeczne jako stanów u»ywaj¡
stanów wierzchoªkowych, a relacji δ jako relacji przej±cia.

Niech A(t) oznacza zbiór takich stanów q ∈ Q, »e istnieje bieg automatu A na drzewie
t, który w korzeniu ma stan q (czyli w szczególno±ci A(t) jest zbiorem pustym je»eli nie ma
poprawnego biegu automatu A na drzewie t).

We¹my las l= t1t2 . . . tn nad Σ, gdzie ti to drzewa. W α(l) b¦dziemy przechowywa¢ relacj¦
transformacji stanów automatów poprzecznych de�niowan¡ przez las l. Oznacza to, »e chcemy
aby byª speªniony nast¦puj¡cy niezmiennik:
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Niezmiennik 1: Dla p, r ∈ Q relacja α(l) zawiera par¦ (p, r) je»eli istniej¡ takie
q1 ∈ A(t1), q2 ∈ A(t2), . . . , qn ∈ A(tn), »e automat poprzeczny automatu A ma
bieg na sªowie q1q2 . . . qn zaczynaj¡cy si¦ w stanie p i ko«cz¡cy si¦ w stanie r.
Inaczej mówi¡c takie, »e:

(p, q1q2 . . . qn, r) ∈ δ∗

De�nicja póªgrupy poziomej:
W takim razie póªgrup¦ poziom¡ zde�niujemy nast¦puj¡co:

H = P (Q×Q)

gdzie dziaªaniem póªgrupowym jest skªadanie relacji (jest to operacja ª¡czna). Rozmiar H jest
oczywi±cie pojedynczo wykªadniczy wzgl¦dem rozmiaru A.

Nieco bardziej skomplikowanie b¦dzie wygl¡daªa póªgrupa pionowa.
Niech C b¦dzie kontekstem nad Σ. Przypomnijmy, »e konteksty dziaªaj¡ na lasach poprzez

wstawienie lasu w miejsce ∗. Tak wi¦c α(C) musi przechowywa¢ takie informacje które pozwol¡
z α(l) obliczy¢ α(lC) dla dowolnego lasu l. Potrzebujemy wi¦c z relacji transformacji na
stanach automatu poprzecznego de�niowanej przez las l umie¢ wyliczy¢ transformacj¦ na
stanach de�niowan¡ przez las lC.

W takiej sytuacji mogliby±my za póªgrup¦ pionow¡ wzi¡¢ zbiór relacji binarnych na H.
Jednak rozmiar takiej struktury byªby podwójnie wykªadniczy. Zastosujemy wi¦c nieco sub-
telniejsz¡ konstrukcj¦. Mianowicie b¦dziemy chcieli, »eby α(C) speªniaªo taki niezmiennik:

Niezmiennik 2: Zbiór α(C) zawiera element ((r, s), (p, q)) je»eli zachodzi nast¦-
puj¡cy warunek:
Dla dowolnego lasu l, je»eli relacja transformacji de�niowana przez las l zawiera
par¦ (r, s) to relacja transformacji de�niowana przez las lC zawiera par¦ (p, q).

De�nicja póªgrupy pionowej:
Tak wi¦c póªgrup¡ pionow¡ b¦dzie zbiór relacji binarnych na Q×Q ze skªadaniem relacji

jako operacj¡. Czyli jako no±nik mamy:

V = P ((Q×Q)× (Q×Q))

Moc tego zbioru jest równie», tak jak potrzebujemy, pojedynczo wykªadnicza wzgl¦dem roz-
miaru A (dokªadnie 2|A|4).

De�nicja dziaªania V na H:
Przy powy»szej konstrukcji póªgrup skªadaj¡cych si¦ na struktur¦ (H,V ) niemal»e oczy-

wiste jest jak ma wygl¡da¢ dziaªanie V na H. Niech h ∈ H b¦dzie elementem póªgrupy
poziomej, a v ∈ V elementem póªgrupy pionowej. Relacj¦, która jest efektem dziaªania v na
h de�niujemy nast¦puj¡co:

hv = {(p, q) ∈ Q×Q : ∃r,s∈Q (r, s) ∈ h ∧ ((r, s), (p, q)) ∈ v}

Lemat 4.1.3 Opisana wy»ej operacja jest dziaªaniem póªgrupy V na zbiorze H.

Dowód:
Niech h ∈ H i v, w ∈ V . Musimy pokaza¢, »e:

(hv)w = h(v · w)
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Przyjrzyjmy si¦ najpierw jakie pary zawiera relacja b¦d¡ca po lewej stronie równo±ci.
Wystarczy dwa razy zastosowa¢ de�nicj¦ dziaªania V na H. Para (p, q) nale»y do (hv)w je»eli
istniej¡ stany r, s ∈ Q takie, »e:

(r, s) ∈ hv ∧ ((r, s), (p, q)) ∈ w
czyli je»eli istniej¡ stany r, s, t, u ∈ Q takie, »e:

(t, u) ∈ h ∧ ((t, u), (r, s)) ∈ v ∧ ((r, s), (p, q)) ∈ w
Teraz przeliczmy praw¡ stron¦ równo±ci. Para (p, q) nale»y do h(v ·w) je»eli istniej¡ stany

t, u ∈ Q takie, »e:
(t, u) ∈ h ∧ ((t, u), (p, q)) ∈ v · w

co, z de�nicji mno»enia w V , jest równowa»ne temu, »e istniej¡ stany r, s, t, u ∈ Q takie, »e:

(t, u) ∈ h ∧ ((t, u), (r, s)) ∈ v ∧ ((r, s), (p, q)) ∈ w
Czyli relacje (hv)w i h(v · w) zawieraj¡ dokªadnie te same pary stanów, co nale»aªo dowie±¢.
¤

Wierno±¢ dziaªania V na H:
Poniewa» chcemy, »eby struktura (H,V ) byªa algebr¡ lasów musimy w szczególno±ci udo-

wodni¢, »e dziaªanie V na H jest wierne.
Lemat 4.1.4 Dziaªanie V na H jest wierne.
Dowód:

Zaªó»my, »e dwa elementy v, w ∈ V de�niuj¡ to samo przeksztaªcenie na H. Poka»emy, »e
v i w zawieraj¡ te same pary czyli, »e v = w.

Niech v zawiera element ((r, s), (p, q)). Niech h ∈ H b¦dzie relacj¡ zawieraj¡c¡ tylko par¦
(r, s). Wtedy relacja hv zawiera par¦ (p, q). Ale z zaªo»enia o v i w wynika, »e hv = hw czyli,
hw te» zawiera par¦ (p, q). Z tego z kolei wynika, »e element ((r, s), (p, q)) nale»y do w.

Tym samym udowodnili±my, »e v ⊆ w. Tak samo dowodzimy, »e w ⊆ v. ¤

Teraz jeste±my gotowi, »eby udowodni¢ nast¦puj¡cy lemat:

Lemat 4.1.5 Struktura (H,V ) jest algebr¡ lasów.

Dowód:
Oprócz ª¡czno±ci operacji w H i V , która wynika z ª¡czno±ci skªadania relacji oraz wªa-

sno±ci dziaªania V na H, które ju» udowodnili±my musimy jeszcze pokaza¢ jak wygl¡daj¡
elementy V , których istnienia wymagaj¡ aksjomaty wstawiania.

Dla v ∈ V i h ∈ H bierzemy:
insl(h, v) = {((r, s), (p, q)) : ∃t∈Q (t, r) ∈ h ∧ ((t, s), (p, q)) ∈ v}
insr(h, v) = {((r, s), (p, q)) : ∃t∈Q (s, t) ∈ h ∧ ((r, t), (p, q)) ∈ v}
concl(h, v) = {((r, s), (p, q)) : ∃t∈Q (p, t) ∈ h ∧ ((r, s), (t, q)) ∈ v}
concr(h, v) = {((r, s), (p, q)) : ∃t∈Q (t, q) ∈ h ∧ ((r, s), (p, t)) ∈ v}

Wy»ej wypisane elementy musz¡ dla dowolnego g ∈ H speªnia¢ nast¦puj¡ce równania:

g insl(h, v) = (h+ g)v (4.1)
g insr(h, v) = (g + h)v (4.2)
g concl(h, v) = h+ gv (4.3)
g concr(h, v) = gv + h (4.4)
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Dowód równo±ci 4.1: Relacja g insl(h, v) skªada si¦ z takich par stanów (p, q), dla których:

∃r,s∈Q (r, s) ∈ g ∧ ((r, s), (p, q)) ∈ insl(h, v)

czyli:
∃r,s,t∈Q (r, s) ∈ g ∧ (t, r) ∈ h ∧ ((t, s), (p, q)) ∈ v (4.5)

Ale poniewa» dodawaniem w H jest skªadanie relacji to podkre±lona cz¦±¢ powy»szej formuªy
jest równowa»na:

∃t,s∈Q (t, s) ∈ h+ g

Czyli formuª¦ 4.5 mo»na inaczej zapisa¢ w postaci:

∃t,s∈Q (t, s) ∈ h+ g ∧ ((t, s), (p, q)) ∈ v

Dokªadnie taka sama formuªa opisuje pary nale»¡ce do (h + g)v. Co ko«czy dowód równo±ci
4.1.

Dowód równo±ci 4.2 przebiega analogicznie.

Dowód równo±ci 4.3: Relacja g concl(h, v) skªada si¦ z takich par stanów (p, q), dla których:

∃r,s∈Q (r, s) ∈ g ∧ ((r, s), (p, q)) ∈ concl(h, v)

czyli:
∃t∈Q∃r,s∈Q (r, s) ∈ g ∧ (p, t) ∈ h ∧ ((r, s), (t, q)) ∈ v (4.6)

Ale, zgodnie z de�nicj¡ dziaªania V na H, podkre±lona cz¦±¢ powy»szej formuªy jest równo-
wa»na:

(t, q) ∈ gv
Czyli formuª¦ 4.6 mo»na inaczej zapisa¢ w postaci:

∃t∈Q (p, t) ∈ h ∧ (t, q) ∈ gv

Co, znowu z de�nicji dodawania w H, jest równowa»ne temu, »e para (p, q) nale»y do h+ gv.
Czyli ostatecznie otrzymujemy równo±¢ 4.3.

Dowód równo±ci 4.4 jest zupeªnie analogiczny. ¤

De�nicja mor�zmu:
Podamy teraz de�nicj¦ mor�zmu α : Σ4 → (H,V ). Oczywi±cie wystarczy, »e wska»emy

jego warto±ci na generatorach algebry wolnej.

• We¹my las postaci a© (dla a ∈ Σ). Jest dokªadnie jeden sposób, w jaki mo»emy okre±li¢
mor�zm na tym elemencie, »eby speªniony byª niezmiennik 1. Mianowicie:

α ( a©) = {(p, q) : ∃r∈Ia (p, r, q) ∈ δ}

• We¹my kontekst postaci b
˙
(dla b ∈ Σ). Tym razem warto±¢ mor�zmu jednoznacznie

okre±la niezmiennik 2. Ale znowu nietrudno wypisa¢ jawnie odpowiedni¡ relacj¦:

α
(
b
˙

)
= {((r, s), (p, q)) : r ∈ Ib ∧ (p, s, q) ∈ δ}
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Tak okre±lone przeksztaªcenie jednoznacznie przedªu»a si¦ do mor�zmu algebr lasów (dzi¦ki
stwierdzeniu 3.2.4).

Lemat 4.1.6 Niech l b¦dzie lasem nad Σ. Wtedy α(l) speªnia niezmiennik 1.

Dowód:
Lemat udowodnimy przez indukcj¦ po rozmiarze lasu. Do rozwa»enia s¡ trzy przypadki:

1. Dla przypadku bazowego, kiedy las jest rozmiaru 1, czyli jest postaci a©, niezmiennik
dostajemy z de�nicji mor�zmu.

2. Zaªó»my teraz, »e las l jest konkatenacj¡ lasów m i n. Poniewa» lasy m i n s¡ mniejsze
ni» las l to, z zaªo»enia indukcyjnego, α(m) i α(n) przechowuj¡ relacje transformacji
stanów automatu poprzecznego de�niowane przez te lasy. Relacja transformacji stanów
de�niowana przez las l jest zªo»eniem tych relacji. Natomiast α(l) = α(m) +α(n), a jak
pami¦tamy, dodawanie w póªgrupieH jest wªa±nie skªadaniem relacji. Czyli rzeczywi±cie
α(l) jest relacj¡ transformacji de�niowan¡ przez l.

3. Je»eli las l nie jest lasem jednowierzchoªkowym i nie jest konkatenacj¡ »adnych dwóch
lasów to znaczy, »e skªada si¦ z jednego drzewa o wysoko±ci wi¦kszej ni» 1. Tak wi¦c
las l jest postaci mb

˙
dla pewnego mniejszego lasu m i pewnej etykiety b. Z zaªo»enia

indukcyjnego α(m) jest relacj¡ transformacji stanów automatu poprzecznego de�niowa-
n¡ przez las m. Skorzystamy z tego, »e relacja α

(
b
˙

)
speªnia niezmiennik 2 i z tego jak

wygl¡da dziaªanie V na H. Mamy bowiem:

α(l) = α(m)α
(
b
˙

)

Z de�nicji dziaªania relacja α(m)α
(
b
˙

)
zawiera takie pary (p, q), dla których istnieje taka

para (r, s) nale»¡ca do α(m), »e ((r, s), (p, q)) ∈ α (b
˙

)
. Z niezmiennika 2 dla α

(
b
˙

)
s¡ to

dokªadnie te pary (p, q), które nale»¡ do relacji transformacji de�niowanej przez α(mb
˙
).

Czyli i w tym przypadku zachodzi niezmiennik 1.

¤

Tak samo dowodzi si¦, »e dla kontekstów zachodzi niezmiennik 2. Dowód tego faktu pozo-
stawimy jednak czytelnikowi poniewa» nie jest on konieczny do udowodnienia naszego twier-
dzenia. My tak naprawd¦ potrzebowali±my tylko niezmiennika 2 dla najprostszych kontekstów
(postaci b

˙
).

De�nicja zbiorów akceptuj¡cych:
Do ka»dego ze zbiorów Lb

˙
−1 nale»¡ dokªadnie te lasy, które de�niuj¡ tak¡ transformacj¦ na

stanach automatu poprzecznego, która zawiera co najmniej jedn¡ par¦ postaci: stan pocz¡tko-
wy z Ib, stan akceptuj¡cy (z F ). Tak wi¦c zbiór akceptuj¡cy Gb naszej algebry odpowiadaj¡cy
etykiecie b powinien zawiera¢ takie relacje, które zawieraj¡ chocia» jedn¡ tak¡ par¦. Czyli:

Gb = {h ∈ H : ∃r∈Ib∃s∈F (r, s) ∈ h}

Wtedy, dzi¦ki lematowi 4.1.6, otrzymamy α−1(Gb)=Lb
˙
−1.

Surjektywno±¢ mor�zmu:
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Do tego, »eby±my mogli powiedzie¢, »e algebra (H,V ) rozpoznaje j¦zyk L przy pomocy
mor�zmu α potrzebne jest jeszcze, »eby α byªo �na�. Niestety tak okre±lony mor�zm nie-
koniecznie b¦dzie �na� � nie w ka»dym automacie dowolna transformacja na stanach jest
osi¡galna.

Narzucaj¡cym si¦ rozwi¡zaniem jest wzi¦cie podzbioru α(Σ4) ⊆ (H,V ) zamiast (H,V ).
Oznaczmy ten podzbiór przez (Hα, V α). Jako podzbiór (H,V ) ta struktura speªnia wszystkie
równania, które s¡ speªnione w (H,V ). Jedyne z czym mo»e by¢ problem to wierno±¢ dziaªania
póªgrupy V α na póªgrupie Hα. Mianowicie mo»e si¦ zdarzy¢, »e dwa elementy V α, które
de�niowaªy ró»ne przeksztaªcenia na H de�niuj¡ to samo przeksztaªcenie na Hα.

W tej sytuacji musimy wprowadzi¢ jeszcze jedn¡ struktur¦. Niech ∼ b¦dzie relacj¡ na V α

uto»samiaj¡c¡ elementy de�niuj¡ce to samo dziaªanie na Hα. Oczywi±cie taka relacja jest
kongruencj¡ wzgl¦dem operacji prealgebry lasów wi¦c mo»emy przez ni¡ podzieli¢ póªgrup¦
V α.

Algebra ilorazowa (Hα, V α/∼) speªnia wszystkie równania speªniane przez (Hα, V α) ja-
ko, »e jest jej obrazem homomor�cznym, ale dodatkowo w tej strukturze dziaªanie póªgrupy
pionowej na póªgrupie poziomej jest wierne.

Tak wi¦c mamy:

1. struktura (Hα, V α/∼) jest algebr¡ lasów,

2. mor�zm π◦α : Σ4 → (Hα, V α/∼), gdzie π : (Hα, V α)→ (Hα, V α/∼) jest rzutowaniem
elementów (Hα, V α) na klasy abstrakcji relacji ∼, rozpoznaje j¦zyk L,

3. rozmiar (Hα, V α/∼) jest nie wi¦kszy ni» rozmiar (H,V ) czyli pojedynczo wykªadniczy
wzgl¦dem rozmiaru automatu A.

Czyli (Hα, V α/∼) jest algebr¡ z tezy twierdzenia 4.1.1. ¤

4.2. Ograniczenie dolne na rozmiar algebry
W tym rozdziale poka»emy, »e ograniczenie na rozmiar algebry pokazane w twierdzeniu 4.1.1
jest ±cisªe. To znaczy, nie da si¦ go istotnie poprawi¢. W poni»szym stwierdzeniu u»yjemy
znowu takiego typu automatu, »eby otrzymany wynik byª mo»liwie najmocniejszy.

Stwierdzenie 4.2.1 Dla ka»dego n istnieje j¦zyk Ln nad alfabetem {0,1} rozpoznawany przez
automat typu DpUTA wielomianowego rozmiaru wzgl¦dem n ale nie rozpoznawany przez »adn¡
algebr¦ rozmiaru mniejszego ni» wykªadniczy wzgl¦dem n.

Uwaga 4.2.2 Powy»sze twierdzenie pozostaje prawdziwe dla automatu dowolnego typu zde�-
niowanego w rozdziale 2.

Dowód:
Zgodnie z tym co udowodnili±my w rozdziale 2.5 opisany wy»ej automat mo»emy prze-

ksztaªci¢ na automat dowolnego typu opisanego w rozdziale 2 zwi¦kszaj¡c jego rozmiar naj-
wy»ej wielomianowo. ¤

Dowód stwierdzenia 4.2.1:
Niech n b¦dzie dowoln¡ liczb¡ naturaln¡. Niech Ln b¦dzie j¦zykiem drzew koduj¡cych

takie permutacje zbioru {1, . . . , n}, które 1 przeprowadzaj¡ na 1.
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Kodowanie:
Wykorzystamy fakt, »e ka»d¡ permutacj¦ mo»na zapisa¢ jako zªo»enie transpozycji. Poje-

dyncz¡ transpozycj¦ (i, j) b¦dziemy kodowa¢ jako drzewo o jednej ±cie»ce, na której najpierw
jest i razy 0, a potem j razy 1.

i





0
0
...
0

j





1
1
...
1

koduje−−−−−−−−→ (i, j)

Rysunek 4.1: Kodowanie pojedynczej transpozycji

Skªadanie permutacji b¦dzie odpowiadaªo skªadaniu drzew-±cie»ek w pionie.
Czyli j¦zyk Ln jest j¦zykiem drzew jedno±cie»kowych koduj¡cych takie permutacje σ, »e

σ(1)=1.

Automat:
Skonstruujemy teraz deterministyczny automat równolegªy A=(Q, {0,1}, δ, F ) rozpozna-

j¡cy j¦zyk Ln. Id¡c od li±ci drzewa musi on sczytywa¢ kolejne transpozycje i zapami¦tywa¢
co przechodzi na 1 w dotychczas sczytanej permutacji. W stanie musimy wi¦c pami¦ta¢:

• czy aktualnie sczytujemy zera czy jedynki,

• ile napotkali±my zer w aktualnie sczytywanej transpozycji,

• ile napotkali±my jedynek w aktualnie sczytywanej transpozycji,

• σ−1(1) dla dotychczas sczytanej permutacji σ.

Czyli zbiorem stanów wierzchoªkowych naszego automatu b¦dzie:

Q = {0,1} × {0, . . . , n} × {0, . . . , n} × {1, . . . , n}

Automat musi jeszcze sprawdza¢ czy drzewo ma na pewno tylko jedn¡ ±cie»k¦. Czyli
automaty poprzeczne (δ(0) i δ(1)) musz¡ akceptowa¢ sªowa nie dªu»sze ni» jednoliterowe.

Za zbiory stanów automatów poprzecznych wystarczy wzi¡¢ zbiór stanów wierzchoªkowych
z dodanym stanem pocz¡tkowym.

Nie wypiszemy tu dokªadnej de�nicji przej±¢ tego automatu (to znaczy, wªa±ciwie po-
zostaªo jeszcze tylko okre±lenie zbiorów akceptuj¡cych automatów poprzecznych), poniewa»
czytelnik z ªatwo±ci¡ mo»e wywnioskowa¢ ich ksztaªt z powy»szego, krótkiego opisu.

Oczywi±cie tak okre±lony automat A rozpoznaje j¦zyk Ln. Rozmiar tego automatu jest
O(n3), czyli w szczególno±ci jest wielomianowy wzgl¦dem n.

Algebra:
Niech mor�zm α : {0,1}4 → (H,V ) rozpoznaje Ln. Poka»emy, »e V musi mie¢ co naj-

mniej n! elementów.
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Powiemy, »e kontekst drzewowy C nad {0,1} koduje permutacj¦ σ je»eli drzewo powstaªe
z C po usuni¦ciu ∗ koduje permutacj¦ σ.

We¹my dwa konteksty C1 i C2 koduj¡ce ró»ne permutacje σ1 i σ2. Poka»emy, »e
α(C1) 6=α(C2).

Poniewa» σ1 6=σ2 to σ1(k) 6=σ2(k) dla pewnego k. We¹my niepusty kontekst D koduj¡cy
permutacj¦ ρ tak¡, »e ρ(1)=k, i we¹my drzewo t koduj¡ce tak¡ permutacj¦ τ , »e τ(σ1(k))=1.
Wtedy drzewo tC1D koduje permutacj¦ τ◦σ1◦ρ, a tC2D koduje permutacj¦ τ◦σ2◦ρ. Przy czym
(τ ◦σ1◦ρ)(1)=τ(σ1(ρ(1)))=τ(σ1(k))=1, natomiast (τ ◦σ2◦ρ)(1)=τ(σ2(ρ(1)))=τ(σ2(k)) 6=1
poniewa» τ jako permutacja jest ró»nowarto±ciowe.

Tak wi¦c tC1D ∈ Ln, a tC2D /∈ Ln. Z konstrukcji kodowania wiemy, »e kontekst D ma
w korzeniu 0. Czyli D = D′0

˙
dla pewnego kontekstu D′. Wi¦c mamy tC1D

′ ∈ Ln0
˙
−1 ale

tC2D
′ /∈ Ln0

˙
−1. Czyli w szczególno±ci

α(t)α(C1)α(D′) = α(tC1D
′) 6= α(tC2D

′) = α(t)α(C2)α(D′)

A wi¦c α(C1) 6=α(C2) ¤

Uwaga 4.2.3 Zauwa»my, »e mimo, »e determinizacja automatu na drzewach nieurangowa-
nych mo»e powodowa¢ wykªadniczy wzrost rozmiaru i konwersja automatu deterministycznego
na algebr¦ mo»e powodowa¢ wykªadniczy wzrost rozmiaru to konwersja automatu niedetermi-
nistycznego na algebr¦ nie wymaga podwójnie wykªadniczego powi¦kszenia.

Dowód:
Jest to wniosek z uwagi 2.5.7, stwierdzenia 4.2.1 i twierdzenia 4.1.1. ¤
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