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1. Minimalizacja automatów deterministycznych na
słowach skończonych (DFA) [HU]

• relacja syntaktyczna∼L na słowach (w∼Lv jeżeli ∀z∈Σ∗ wz∈L ⇐⇒ vz∈L)
• istnienie: automat AL, którego stanami są klasy abstrakcji ∼L jest auto-
matem minimalnym dla L (automatem o minimalnej liczbie stanów spośród
automatów deterministycznych rozpoznających L)

• jednoznaczność: każdy automat minimalny rozpoznający język L⊆Σ∗ jest
izomorficzny z automatem AL (różnią się tylko nazwami stanów)

• efektywność: istnieje efektywny algorytm wyznaczania AL z dowolnego
automatu deterministycznego rozpoznającego L

2. Niedeterministyczne automaty na słowach skończonych
(NFA)

2.1. Trudności z minimalizacją NFA na słowach skończonych:

2.1.1. Niejednoznaczność

Na poniższym rysunku przedstawiono dwa nieizomorficzne minimalne NFA
rozpoznające język L = {ab, ac, ba, bc, ca, cb} (rysunek pochodzi z [ADN]).

Rysunek 1.

2.1.2. Nieefektywność

W [JR, tw.3.2] wykazano, że następujący problem jest PSPACE-zupełny:
Dane: DFA M i liczba naturalna k
Pytanie: czy istnieje NFA o ¬ k stanach rozpoznający dokładnie L(M)
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2.2. Dolne ograniczenie na liczbę stanów NFA

Twierdzenie 2.2.1 Jeżeli dla danego języka L ⊆ Σ∗ istnieje zbiór par P =
{(xi, wi) ∈ Σ∗×Σ∗ : 1 ¬ i ¬ n} taki, że:
(a) xiwi ∈ L dla 1 ¬ i ¬ n;
(b) xiwj /∈ L dla i 6= j oraz 1 ¬ i, j ¬ n.
Wtedy każdy NFA rozpoznający L ma co najmniej n stanów.

2.2.1. Powyższe twierdzenie daje „często” dobre oszacowanie

Przykład 1: Niech Lk = {0i1i2i : 0 ¬ i < k}. Wtedy P = {(0i1j , 1(i−j)2i) :
0 ¬ j ¬ i < k} spełnia założenia twierdzenia, |P | = k(k+1)

2 i istnieje NFA
o k(k+1)2 + 1 stanach rozpoznający Lk:

Rysunek 2. NFA rozpoznający L5 (rysunek pochodzi z [GS]).

Przykład 2: Dla języka L z punktu 2.1.1 można znaleźć 4 takie pary, a jak
widać na rysunku 1 istnieją automaty o 5 stanach go rozpoznające.

2.2.2. W ogólności to oszacowanie może być dowolnie niedokładne

Przykład: Rozważmy język Hk = (0k)+

Żaden zbiór par złożony z więcej niż dwóch elementów nie spełnia założeń
twierdzenia 2.2.1. Natomiast korzystając z pojęcia minimalnego DFA można
udowodnić, że NFA rozpoznający ten język musi mieć co najmniej log (k + 1)
stanów.

3. Automaty na słowach nieskończonych

3.1. Języki ω-regularne

Definicja 3.1.1 Automatem Büchiego nazwiemy A = (Q,Σ, I,∆, F ) gdzie:
• Q jest skończonym zbiorem stanów,
• Σ jest skończonym alfabetem,
• I ⊆ Q jest zbiorem stanów początkowych,
• ∆ ⊆ Q× Σ×Q jest relacją przejścia,
• F ⊆ Q jest zbiorem stanów akceptujących.
Bieg ρ ∈ Qω automatu A na słowie w ∈ Σω jest to nieskończony ciąg stanów

definiowany analogicznie jak dla słów skończonych. Bieg ρ jest akceptujący je-
żeli pewien stan z F pojawia się w nim nieskończenie często (warunek Büchiego).
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Powiemy, że automat A akceptuje słowo w jeżeli istnieje akceptujący bieg A
na w.

Definicja 3.1.2 (jedna z wielu równoważnych) Języki rozpoznawane przez
automaty Büchiego nazywamy językami regularnymi słów nieskończonych.

Przykład 1: Rysunek 3 przedstawia automat Büchiego rozpoznający język
słów nad {a, b}, w których sekwencja abba występuje nieskończenie często.

Rysunek 3.

Przykład 2: Niech K będzie językiem słów w ∈ {a, b, c}ω spełniających
warunek: jeżeli a występuje nieskończenie często w w to b też. Jak będzie wy-
glądał automat Büchiego rozpoznający ten język? Rozwiązanie można zobaczyć
na rysunku 5.

3.2. Problemy z minimalizacją

3.2.1. Odziedziczone z przypadku słów skończonych

• niejednoznaczność – niech L będzie językiem z punktu 2.1.1. Wtedy Lω

ma również dwa nieizomorficzne automaty minimalne (automaty z punktu
2.1.1 z utożsamionymi stanami akceptującymi i początkowymi).

• nieefektywność – NFA są jakby szczególnym przypadkiem automatów Bü-
chiego (na słowa skończone można patrzeć jak na słowa nieskończone, które
od pewnego momentu mają B) więc tutaj sytuacja na pewno nie będzie
prostsza niż dla NFA.

3.2.2. Niedeterminizowalność

Moc deterministycznych automatów z warunkiem Büchiego jest mniejsza niż
niedeterministycznych, tak więc nawet gdybyśmy umieli minimalizować deter-
ministyczne automaty Büchiego to nie miało by to zastosowania w ogólniejszym
przypadku.

3.3. Uczciwa symulacja [GBS]

3.3.1. Koncepcja

Aby zmniejszyć liczbę stanów automatu będziemy chcieli utożsamiać pary
stanów, które są w pewnym sensie równoważne. Dwa stany możemy utożsamić
np. kiedy mają dokładnie te same „strzałki wchodzące” i „strzałki wychodzące”.
W prezentowanym tutaj podejściu będziemy chcieli doprowadzić właśnie do ta-
kiej sytuacji za pomocą usunięć i dodawań strzałek (przejść). Najpierw będziemy
wybierać kandydatów do usunięcia lub dodania, a potem będziemy sprawdzać
czy rozważana zmiana nie zmienia języka rozpoznawanego przez automat. Po-
nieważ nie umiemy efektywnie sprawdzać równości języków (jest to problem
PSPACE-zupełny) to posłużymy się właśnie koncepcją symulacji (a konktretnie
uczciwej symulacji). Intuicyjnie mówiąc automat symuluje drugi automat jeżeli
potrafi symulować każdy jego akceptujący bieg.
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Jeżeli automaty się wzajemnie symulują to rozpoznają te same języki (ale
nie koniecznie na odwrót).

3.3.2. Uczciwa symulacja jako gra

Definicja 3.3.1 Niech A1 = (Q1,Σ, I1,∆1, F1) i A2 = (Q2,Σ, I2,∆2, F2) będą
automatami Büchiego. Zdefiniujemy nieskończoną grę GA1,A2 = (Va, Vp, δ,Win)
w następujący sposób:
• Va = {[q1, q2]|q1 ∈ Q1, q2 ∈ Q2} – węzły, w których rusza się antagonista,
• Va = {(q1, q2)σ |q1 ∈ Q1, q2 ∈ Q2, σ ∈ Σ} – węzły protagonisty,
• δ = {([q1, q2], (q′1, q2)σ)|(q1, σ, q

′
1) ∈ ∆1}

∪{((q1, q2)σ , [q1, q′2])|(q2, σ, q
′
2) ∈ ∆2} – antagonista rusza się na pierwszej

wspójrzędnej, a protagonista na drugiej,
• Win to warunek wygranej protagonisty określony następująco: jeżeli w roz-
grywce w stanach [q1, q2] nieskończenie często pojawia się pewne q1 ∈ F1 to
pojawia się w niej też nieskończenie często pewne q2 ∈ F2.

Definicja 3.3.2 Powiemy, że stan q z automatu A jest uczciwie symulowany
przez stan q′ z automatu A′ jeżeli [q1, q′1] jest wygrywający dla protagonisty
w GA,A′ (protagonista ma strategię wygrywającą w rozgrywce zaczynającej się
od [q1, q′1]). Powiemy, że automat A jest uczciwie symulowany przez automat
A′ jeżeli dla każdego q ∈ I istnieje takie q′ ∈ I ′, że q′ uczciwie symuluje q.

Fakt 3.3.3 Jeżeli A′ uczciwie symuluje A to L(A′) ⊇ L(A)

3.3.3. Przykłady i rozważania w kierunku algorytmu minimalizacji

Narysujmy graf gry GA,A dla przedstawionego na rysunku 4 automatu A roz-
poznającego język słów o nieskończonej liczbie liter a (rozwiązanie na rysunku
6).

Rysunek 4.

W tym automacie stany 1 i 2 się wzajemnie symulują (strategia protagoni-
sty jest zaznaczona na rysunku 7), więc możemy spróbować pousuwać pewne
przejścia.

Modyfikacja 1: Ponieważ stan 2 symuluje stan 1 to można przypuszczać, że
nie potrzebne jest przejście przy a ze stanu 2 do 1. Przekonajmy się czy rzeczy-
wiście tak jest obliczając grę GA,A′ gdzie A′ to automat A bez tego przejścia
(rozwiązanie na rysunku 8).

Modyfikacja 2. Ale z tego samego powodu co w modyfikacji 1. można przy-
puszczać, że sprawdźmy czy nie można usunąć przejścia przy a z 2 do 2 (roz-
wiązanie na rysunku 9).

4



Literatura

[HU] Hopcroft John E., Ullman Jeffrey D., Wprowadzenie do teorii automatów, języ-
ków i obliczeń, tłum. Beata Konikowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2003.

[GS] Glaister Ian, Shallit Jeffrey, A Lower Bound Technique for the Size of Nondeter-
ministic Finite Automata, 1996,
http://www.cs.uwaterloo.ca/˜shallit/Papers/nfa.ps
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Rysunek 5. Automat rozpoznający język K z przykładu 2 z punktu 3.1.

Rysunek 6. Gra GA,A dla automatu z rysunku 4.
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Rysunek 7. Krawędzie należące do strategii protagonisty są zaznaczone trójkątnymi
grotami.

Rysunek 8. Tutaj antagonista ma strategię więc modyfikacja 1. nie zachowuje rozpo-
znawanego języka.
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Rysunek 9. Modyfikacja 2. może być zaakceptowana bo w odpowiednio zmodyfikowa-
nej grze protagonista nadal ma strategię.
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