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Rozważamy słowa nad alfabetem {a, b}. Słowo jest zrównoważone wtedy i tylko wtedy, gdy
ma tyle samo liter a co liter b.

• Język L1 składa się ze słów postaci w = w1 . . . wk, gdzie k > 0, a każde słowo wi jest
zrównoważone i ma długość 4.

• Język L2 składa się ze słów postaci w = w1w2w3w4, gdzie każde z czterech słów
w1, w2, w3, w4 jest zrównoważone i niepuste.

• Język L3 składa się ze słów postaci w = w1w2w3w4, gdzie każde z czterech słów
w1, w2, w3, w4 jest zrównoważone i każde z nich ma tę samą długość.

Które z języków L1, L2, L3 są regularne? Które są bezkontekstowe? Dla jakich S1, S2, S3
zachodzi L1 ∈ Dspace(S1(n)), L2 ∈ Dspace(S2(n)), L3 ∈ Dspace(S3(n))?

Przykładowe rozwiązania

Język L1 jest regularny, bo można go zdefiniować wyrażeniem regularnym:

L1 = (aabb ∪ abab ∪ abba ∪ baab ∪ baba ∪ bbaa)+.

Skoro L1 jest regularny, to L1 ∈ Dspace(1).

Język L2 jest bezkontekstowy, bo L2 = L(G), gdzie G jest gramatyką o produkcjach:

ξ0 ::= ξξξξ; ξ ::= aξb | bξa | ab | ba | ξξ .

Język L2 nie jest regularny. Na przykład dlatego, że ma nieskończenie wiele różnych ilorazów:
wszystkie języki L2 \ an są różne. Mamy bowiem bnababab ∈ L2 \ an, ponieważ anbnababab ∈ L2,
ale bnababab ∈ L2 \ am, dla m 6= n, ponieważ ambnababab 6∈ L2.

Język L2 należy do klasy Dspace(log n). Do rozpoznania czy słowo w należy do L2 potrzebny jest
licznik zliczający nadmiar liter a nad b, lub nadmiar b nad a. Wartość licznika nie przekracza n zatem
jego rozmiar jest logarytmiczny. Licznik powinien co najmniej cztery razy się wyzerować, w tym na
końcu słowa.

Język L3 nie jest bezkontekstowy. Przypuśćmy przeciwnie. Wtedy język L = L3∩a+b+a+b+a+b+a+b+
jest bezkontekstowy, jako iloczyn bezkontekstowego i regularnego. Niech N będzie stałą z lematu
o pompowaniu dla języka L. Rozpatrzmy słowo w = aNbNaNbNaNbNaNbN ∈ L. Na mocy lematu
o pompowaniu możliwy jest taki podział słowa w na 5 części, że w = xyzuv, gdzie |yzu| ≤ N i yu 6= ε
oraz xzv ∈ L. Zatem długość słowa xzv jest postaci 8n gdzie n < N i słowo to składa się z czterech
zrównoważonych segmentów długości 2n < 2N . Ale część yzu jest krótka i mieści się w co najwyżej
dwóch sąsiadujących segmentach postaci aN lub bN . A zatem na początku lub na końcu słowa xzv
mamy nadal aNbN . Czyli początkowy albo końcowy segment długości 2n nie może być zrównoważony.

Na koniec zauważmy, że L3 ∈ Nspace(log n). Deterministyczna maszyna Turinga najpierw sprawdza
czy długość danego słówa jest postaci 4k i zapamiętuje liczbę k (pierwszy licznik). Potem cztery razy
sprawdza, czy kolejne segmenty długości k są zrównoważone (drugi licznik). Potrzebne są więc dwa
liczniki rozmiaru log n.


