
Zadanie 2.

Niech automat A rozpoznaje język L. Skonstruujemy niedeterministyczny
automat B, który będzie symulował automat A oraz liczył do najwyżej K (tzn.
w swoich stanach B przechowuje informację o stanie automatu A oraz wartość
licznika, ograniczonego przez K, ewentualnie informację, że licznik ten przekro-
czył K. Łącznie jest to informacja o ograniczonej wielkości). Automat B czyta
słowo wejściowe i, w każdym kroku, symuluje działanie A na kolejno wczyta-
nych literach, ale może zamiast tego zdecydować się (niedeterminstycznie) na
„zmyślenie” litery a lub b (niezależnie od litery wczytanej na wejściu). Wówczas
symuluje działanie A na zmyślonej literze, oraz zwiększa swój licznik. Po za-
kończeniu czytania słowa, sprawdza czy symulowany automat A osiągnął stan
akceptujący, oraz, czy zmyślił nie więcej niż K razy, czyli czy licznik nie prze-
kroczył K.

Formalnie, automat B ma zbiór stanów QB = QA × {0 . . .K} oraz zbiór
przejść

δB = {(p, i) σ→ (q, i) : p σ→ q ∈ δA} (1)

∪ {(p, i) σ→ (q, i+ 1) : p τ→ q ∈ δA dla pewnej litery τ ∈ Σ}. (2)

Stan początkowy to para (q0, 0), gdzie q0 jest stanem początkowym automatu
A, a zbiór stanów akceptujących to zbiór FB = FA × {0 . . .K}.

Nietrudno wykazać, że automat B ma bieg akceptujący na słowie w wtedy i
tylko wtedy, gdy w słowie tym można zmienić najwyżej K liter (są to litery na
pozycjach, po których automat B dokonał przejścia typu (2)) tak, by otrzymać
słowo akceptowane przez automat A.

Zadanie 3.

a) Nieregularny – dopełnienie nie jest regularne. Bezkontekstowy – łatwo
opisać za pomocą gramatyki. Można też powiedzieć, że jest to język
{ambm}·b+ +a+{ambm}. Języki bezkontekstowe są zamknięte ze względu
na sumę oraz konkatenację (ale nie ze względu na przecięcie i dopełnie-
nie!!!, więc argument, że jest to dopełnienie języka bezkontekstowego jest
niedobry).

b) Regularny – tylko słowa postaci ab∗ lub ba∗ nie mają tej własności.

c) Nieregularny – przekształcenie języków L 7→ c−1
(
L ∩ c · (a + b)∗ · c

)
c−1

zachowuje języki regularne (jest to złożenie przecięcia z językiem regular-
nym oraz ilorazów lewo- i prawo- stronnych), a zastosowane do języka z
zadania daje w wyniku język palindromów nad alfabetem {a, b}, który jest
nieregularny.

d) Nieregularny – przecięcie z językiem (ab)∗(ba)∗ daje w wyniku język L =
{(ab)m(ba)n : m ≤ n} który jest nieregularny. To można uzasadnić przez
pompowanie, albo w ten sposób, że język L′ = {ambn : m ≤ n} jest
nieregularny, a L jest przeciwobrazem homomorficznym języka L′.

Przeciwobrazy homomorficzne zachowują języki regularne. Tu homomor-
fizm dany jest przez podstawienie a 7→ ab oraz b 7→ ba. Gdyby L był
rozpoznawany przez pewien automat A, to L′ byłby rozpoznawany przez
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automat, który wczytując literę a symuluje zachowanie automatu A wczy-
tującego słowo ab, a wczytując literę b podsuwa mu słowo ba. Z kolei
język L′ jest nieregularny. To można zobaczyć poprzez lemat o pompo-
waniu, albo znowu kombinując jak wyżej. Gdyby L′ był regularny, to
też {bman : m ≤ n} (jego przeciwobraz homomorficzny, przy podstawie-
niu a 7→ b, b 7→ a), a więc też odbicie symetryczne tego języka, czyli
{anbm : m ≤ n}. Przecięcie tego języka z językiem L′ daje język {anbn}
o którym wiemy, że jest nieregularny.

e) Nieregularny – podobnie jak wyżej, przecięcie z językiem a(ab)∗b(ba)∗a
daje w wyniku nieregularny język {a(ab)mb(ba)na : m ≤ n}.

f) Nieregularny. Bezkontekstowy – jest to przecięcie języka bezkonteksto-
wego poprawnych wyrażen nawiasowych z językiem regularnym wyrażeń,
które nie zawierają podsłowa (()). Przecięcie języka bezkontekstowego z
regularnym jest bezkontekstowe. (To wynika z tego, że języki bezkon-
tekstowe odpowiadają automatom z jednym stosem. Taki automat może
symulować sobie dodatkowo automat bez stosu, ale już nie drugi automat
ze stosem.)

g) Jeżeli podzbiór jest skończony, to język jest regularny. W przeciwnym
wypadku, nie jest bezkontekstowy – dowodzi się tego, stosując lemat o
pompowaniu dla języków bezkontekstowych.

Załóżmy bowiem, że L jest nieskończonym podzbiorem zbioru {anbncn :
n ∈ N} oraz że L jest językiem bezkontekstowym. Wówczas, istnieje
stała N , o której mowa w lemacie. Skoro język L jest nieskończony, to
zawiera on pewne słowo anbncn takie, że n > N . Na mocy lematu, słowo
to ma rozbicie postaci uαvβw, spełniające własności i), ii), iii) lematu.
W szczególności, słowo αvβ jest niedłuższe niż N , więc albo nie zawiera
żadnej litery a, albo nie zawiera żadnej litery c (to wynika z tego, że
pomiędzy literami a oraz c jest n > N liter b). Załóżmy, bez straty
ogólności, że αvβ nie zawiera żadnej litery c.

Teraz, korzystając z własności iii) wiemy, że uα2vβ2w również należy do
języka L, więc ma po tyle samo liter a, b oraz c. Jednak słowo to ma
długość większą niż słowo uαvβw (tu korzystamy z własności i)), a ma
tyle samo co ono liter c (bo ani α, ani β nie zawierają litery c). To jest
sprzeczność, bo długość słowa z języka L jednoznacznie wyznacza liczbę
wystąpień litery c (jest to jedna trzecia długości). Tak więc, język L nie
może być bezkontekstowy.

h) Nie jest bezkontekstowy. Jego przecięcie z językiem regularnym a∗b∗a∗b∗

daje język {anbmanbm}. Dla tego języka, pokazujemy podobnie, jak w
poprzednim podpunkcie, że nie jest bezkontekstowy. A zatem, wyjściowy
język nie mógł być bezkontekstowy, bo przecięcie języka bezkontekstowego
z regularnym jest językiem bezkontekstowym.

i) Bezkontekstowy! Aby to udowodnić, należy zauważyć, że słowo v nie jest
postaci ww wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją dwie pozycje w tym słowie,
oddalone o dokładnie połowę długości słowa v, na których stoją rożne
litery, lub słowo jest nieparzystej długości. Ten drugi przypadek można
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opisać językiem regularnym więc zajmiemy się tylko słowami pierwszego
rodzaju.

W następującej gramatyce, symbol X generuje właśnie takie słowa.

A ::= a|aAa|aAb|bAa|bAb

B ::= b|aBa|aBb|bBa|bBb

X ::= AB|BA

Wyjaśnienie– symbol A generuje słowa długości nieparzystej, które na
środku mają literę a. Analogicznie działa symbol B.

W słowie v otrzymanym z AB możemy więc wskazać dwie pozycje – jedną
z literą a, a drugą, z literą b. Są one oddalone od siebie o dokładnie połowę
długości słowa v. Istotnie, słowo v jest postaci (ΣmaΣm)(ΣnbΣn) i ma ono
m+n liter pomiędzy wyróżnionymi pozycjami, więc odległość między nimi
wynosi m+ n+ 1, a długość słowa to 2(m+ n+ 1). A zatem słowo v nie
jest postaci ww.

Analogicznie dla słów otrzymanych z BA.
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