
1 Języki regularne
Twierdzenie 1. Następujące obiekty opisują tę samą klasę języków, zwaną ję-
zykami regularnymi.

1. Wyrażenia regularne

2. Automaty niedeterministyczne

3. Automaty deterministyczne

4. Automaty dwukierunkowe, deterministyczne

5. Automaty dwukierunkowe, niedeterministyczne

6. Gramatyki bezkontekstowe lewostronne (gdzie produkcje są postaci X ::=
aY , ewentualnie X0 ::= ε dla symbolu początkowego X0)

7. Gramatyki bezkontekstowe prawostronne

Równoważność 1. oraz 2. to treść twierdzenia Kleene’go. Równoważność 2.
oraz 3. wynika z determinizacji automatów niedeterministycznych. Równoważ-
ność 3. z 4. oraz 5. wynika z determinizacji automatów dwukierunkowych.

Niech L ⊆ Σ∗ będzie dowolnym językiem. Wówczas, dla dwóch słów v, w ∈
Σ∗ powiemy, że słowo u ∈ Σ∗ rozróżnia słowa v oraz w (względem języka L),
jeżeli jedno ze słów v u, w u należy do języka L, a drugie nie. Jeżeli nie istnieje
słowo u, które rozróżnia słowa v oraz w, to powiemy, że są one nierozróżnialne.

Twierdzenie 2 (Myhill-Nerode). Język L ⊆ Σ∗ jest regularny wtedy i tylko
wtedy, gdy zbiór Σ∗ ma skończenie wiele klas nierozróżnialnych słów.

Klasy słów nierozróżnialnych opisują zbiór stanów pewnego automatu rozpo-
znającego język L, zwanego automatem minimalnym rozpoznającym ten język.
Automat ten, będąc w stanie, który jest klasą nierozróżnialności słowa v, po
wczytaniu litery σ, przechodzi do stanu będącego klasą nierozróżnialności słowa
v · σ. Stan to klasa słowa pustego, zaś stany końcowe to klasy słów z języka L.

Nazwanie powyższego automatu minimalnym jest uzasadnione poniższym
twierdzeniem.

Twierdzenie 3. Niech L będzie ustalonym językiem regularnym. Wówczas,
dla każdego deterministycznego, pełnego (tzn. takiego, że relacja przejścia jest
funkcją Q × Σ → Q, która jest wszędzie określona) automatu rozpoznającego
język L, można tak posklejać jego stany, by otrzymać automat izomorficzny z
automatem minimalnym opisanym powyżej.

Tutaj, sklejenie stanów automatu oznacza utożsamienie klas stanów tego
automatu przy pomocy pewnej dobrej relacji równoważności. Relacja sklejająca
jest dobra, jeżeli jest kongruencją, tzn.

- zachowuje przejścia automatu: jeżeli p oraz q są ze sobą sklejone, to δ(p, σ)
oraz δ(q, σ) również dla każdej litery σ ∈ Σ

- zachowuje stany akceptujące: stany akceptujące można skleić tylko ze
stanami akceptującymi.
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Po sklejeniu przez przez kongruencję, otrzymujemy automat deterministyczny,
który ma w naturalny sposób wyróżniony stan początkowy oraz stany akceptu-
jące. Rozpoznaje on ten sam język, co wyjściowy automat.

Uwaga. W szczególności, z powyższego twierdzenia wynika, że każdy deter-
ministyczny i pełny automat ma przynajmniej tyle stanów, co automat mini-
malny (czyli tyle, co jest klas nierozróżnialności słów), gdyż sklejenie stanów nie
zwiększa zbioru stanów. Także wynika stąd, że wszystkie automaty o tej liczbie
stanów, co automat minimalny, są z nim izomorficzne (bo jeżeli sklejenie nie
zmniejsza liczby stanów, to znaczy, że nic nie skleiło).

Twierdzenie 4. Klasa języków regularnych jest zamknięta ze względu na na-
stępujące operacje:

Suma Jeżeli L,M są regularne, to L ∪M również.

Konkatenacja Jeżeli L,M są regularne, to L ·M również.

Gwiazdka Kleene’go Jeżeli język L jest regularny, to L∗ również.

Przecięcie Jeżeli L,M są regularne, to L ∩M również.

Dopełnienie Jeżeli L,M są regularne, to L \M również.

Ilorazy lewostronne przez dowolny język Jeżeli język L jest regularny oraz
X jest dowolnym językiem, to zbiór X−1L

def
= {w : ∃v ∈ X.v ·w ∈ L} jest

językiem regularnym.

Ilorazy prawostronne przez dowolny język

Przeciwobraz homomorficzny Jeżeli L ⊆ Σ∗ jest językiem regularnym, oraz
φ : T → Σ∗ jest przyporządkowaniem liter alfabetu T słów nad alfabetem
Σ, to φ−1(L)

def
= {τ1τ2 . . . τk ∈ T ∗ : φ(τ1)φ(τ2) . . . φ(τk) ∈ L}

Obraz homomorficzny Jeżeli L ⊆ Σ∗ jest językiem regularnym, oraz φ : Σ→ T ∗

jest przyporządkowaniem liter alfabetu Σ słów nad alfabetem T , to φ(L)
def
=

{φ(σ1)φ(σ2) . . . φ(σk) : σ1σ2 . . . σk ∈ L}
jest językiem regularnym.

Odbicie symetryczne Jeżeli L jest językiem regularnym, to LR również.

Lemat 5 (O pompowaniu dla języków regularnych). Niech L będzie dowolnym
językiem regularnym. Wówczas istnieje stała N (zależna wyłącznie od języka L)
taka, że każde słowo języka L o długości przynajmniej N można przedstawić w
postaci u · α · v tak, że

i) słowo α jest niepuste (znaleźliśmy cykl)

ii) słowo u · α jest niedłuższe niż N (cykl się pojawił najwyżej po N kro-
kach, gdzie N to liczba stanów automatu).

iii) dla k = 0, 1, 2 . . ., słowo u · αk · v również należy do języka L (cykl
można powtarzać lub wyciąć).
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2 Języki bezkontekstowe
Twierdzenie 6. Następujące obiekty opisują tę samą klasę języków, zwaną ję-
zykami bezkontekstowymi.

1. Gramatyki bezkontekstowe

2. Gramatyki bezkontekstowe w postaci Chomsky’ego (gdzie produkcje są po-
staci X ::= Y Z lub X ::= σ lub X0 ::= ε, gdzie X0 to symbol początkowy)

3. Gramatyki bezkontekstowe w postaci Greibach (gdzie produkcje są postaci
X ::= αY ∗, gdzie α jest symbolem terminalnym a Y ∗ jest ciągiem symboli
nieterminalnych, lub X0 ::= ε, gdzie X0 to symbol początkowy)

4. Niedeterministyczne automaty ze stosem

5. Niedeterministyczne automaty ze stosem, ale tylko z jednym stanem

Twierdzenie 7. Klasa języków bezkontekstowych jest zamknięta ze względu na
następujące operacje:

Suma Jeżeli L,M są bezkontekstowe, to L ∪M również.

Konkatenacja Jeżeli L,M są bezkontenstkowe, to L ·M również.

Gwiazdka Kleene’go Jeżeli L jest bezkontenstkowy, to L∗ również.

Przecięcie z językami regularnymi Jeżeli L jest bezkontekstowy orazM jest
regularne, to L ∩M jest bezkontekstowy

Ilorazy lewostronne język regularny Jeżeli język L jest bezkontekstowy oraz
K jest regularny językiem, to zbiór K−1L jest językiem bezkontekstowym.

Ilorazy prawostronne przez język regularny

Przeciwobraz homomorficzny Jeżeli L ⊆ Σ∗ jest językiem bezkonteksto-
wym, oraz φ : T → Σ∗ jest przyporządkowaniem liter alfabetu T słów nad
alfabetem Σ, to φ−1(L)

def
= {τ1τ2 . . . τk ∈ T ∗ : φ(τ1)φ(τ2) . . . φ(τk) ∈ L}

jest językiem bezkontekstowym.

Obraz homomorficzny Jeżeli L ⊆ Σ∗ jest językiem bezkontekstowym, oraz
φ : Σ→ T ∗ jest przyporządkowaniem liter alfabetu Σ słów nad alfabetem
T , to φ(L)

def
= {φ(σ1)φ(σ2) . . . φ(σk) : σ1σ2 . . . σk ∈ L} jest językiem bez-

kontekstowym.

Odbicie symetryczne języka Jeżeli L jest językiem bezkontekstowym, to LR

również.

Lemat 8 (O pompowaniu dla języków bezkontekstowych). Niech L będzie do-
wolnym językiem bezkontekstowym. Wówczas istnieje stała N (zależna wyłącz-
nie od języka L) taka, że każde słowo języka L o długości przynajmniej N można
przedstawić w postaci u · α · v · β · w tak, że

i) przynajmniej jedno ze słów α, β jest niepuste

ii) słowo α · v · β jest niedłuższe niż N

iii) dla k = 0, 1, 2 . . ., słowo u · αk · v · βk · w również należy do języka L.
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3 Zadania
Zadanie 1. (Zadanie nr 2.3.17 ze zbioru Niwiński-Rytter) Odległość Hamminga
d(w, v) pomiędzy dwoma słowami w, v równej samej długości to liczba pozycji,
na których słowa te się różnią. Udowodnić, że dla dowolnego języka L oraz stałej
K, regularny jest też język

{w : ∃ v ∈ K. |w| = |v| oraz d(w, v) ≤ K},

czyli język słów odległych od L o niewięcej niż K.

Zadanie 2. Zadanie nr 2.4.4 ze zbioru Niwiński-Rytter.

Zadanie 3. Stwierdź, czy następujące języki są regularne lub bezkontekstowe.
Uzasadnij odpowiedź.

a) {anbm : m 6= n}

b) Zbiór słow nad alfabetem {a, b} posiadających nietrywialny palindrom
jako prefiks

c) Zbiór słow nad alfabetem {a, b, c} posiadających nietrywialny palindrom
jako prefiks

d) Zbiór słow nad alfabetem {a, b} posiadających palindrom długości pa-
rzystej jako prefiks

e) Zbiór słow nad alfabetem {a, b} posiadających nietrywialny palindrom
długości nieparzystej jako prefiks

f) Zbiór tych wyrażen nawiasowych, które są poprawne i nie zawierają
podsłowa (()).

g) Podzbiór zbioru słów {anbncn : n ∈ N} (scharakteryzować podzbiory,
które są regularnymi/bezkontekstowymi językami słów).

h) Zbiór słow nad alfabetem {a, b} postaci w · w.

i) Dopełnienie powyższego zbioru.

j) Zbiór słow nad alfabetem {a, b} postaci aibjaibj, dla i, j ∈ N.

k) Dopełnienie powyższego zbioru.

l) Zbiór {axbaybaz : x+ y = z}.

m) Zbiór {aibj : i < 2j − 1}.
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