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١٣٩١ آبان ٧ اتوماتا و زبان�ها نظریه�ی

منظم زبان�های �های ویژگ :٩ جلسه�ی
قائم امیر �نژاد، خلیق بهار ارندگان: ن خزائ شهرام دکتر مدرس:

منظم عبارت�های برای جبری تساوی�های ١

است: زیر شرح به کند کم منظم عبارت�های ساده�سازی در ما به �تواند م که جبری تساوی�های برخ

• (R∗)∗ = R∗

• (ϵ+R)∗ = R∗

• (R∗)∗ = R∗

• R +R∗ = R∗

• RR∗ = R+

منظم زبان�های �های ویژگ ٢

از:� عبارتند که �کنیم م معرف اختصار به را منظم زبان�های �های ویژگ جلسه این در
تزریق لم •

بستاری های ویژگ •

تصمیم های ویژگ •
شد. خواهند داده شرح کامل طور به آینده ی جلسه در و �شود م مطرح اختصار به شده ذکر �های ویژگ جلسه این در

تزریق لم ١.٢

زبان هر الزاما ول RE و DFA از استفاده مانند دارد وجود متفاوت ارهای راه منظم زبان ی دادن نشان برای
ی که شویم متوجه که آن برای بنویسیم. منظم عبارت صورت به �توانیم م را منظم زبان�های تنها و نیست منظم

زبان ی که کرد ثابت �توان م تزریق لم از استفاده با دارد. وجود تزریق١ لم نام به اری راه نه یا است منظم زبان
نیست. منظم

١Pumping Lemma
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بودن بسته �های ویژگ ٢.٢
از استفاده با را جدیدی منظم های زبان �توانیم م آن از استفاده با که هستند �های ویژگ بودن٢ بسته �های ویژگ

�شود. م ر دی منظم زبان ی منظم زبان دو اجتماع ر عمل مثال عنوان به دهیم. یل تش رها عمل

� تصمیم �های ویژگ ٣.٢
از نمونه�ای زیر در که بپرسیم �توانیم م زبان ی یا اتوماتا ی ی درباره که است سوال�های ٣ تصمیم �های ویژگ

�کنید. م مشاهده را آن�ها

عضویت مساله ١.٣.٢

است؟ L زبان به متعلق w ی رشته آیا

بودن ته مساله ٢.٣.٢

L زبان که A اتوماتای در مسیری آیا که داد جواب سوال این به باید سوال این به پاسخ برای است؟� ته L زبان آیا
برساند؟ پایان حالت ی به آغازین حالت ی از را ما که دارد وجود �پذیرد م را

بودن متناه مساله ٣.٣.٢

دارد: وجود لم یا ار راه دو شده ذکر سوال به پاسخ برای دارد؟ وجود رشته محدودی تعداد L زبان در آیا

است. نامتناه DFA زبان اه آن بپذیرد را بیشتر یا n طول با رشته�ای و باشد حالت n دارای DFA �اگر ١ لم

را n حداقل طول با مسیری رشته این �پذیرد. م DFA که n حداقل طول با باشد wرشته�ای کنید فرض برهان.
دارای n حداقل طول با مسیر �یابد. م خاتمه پایان حالت به و �شود م شروع آغازین حالت از که �کند م مشخص
آمده بار ٢ مسیر این در که دارد وجود q مانند حالت کبوتری النه�ی اصل طبق پس است، حالت n + ۱ حداقل
از x پیشوند پردازش با که بهطوری ،y ̸= ϵکه باشد م w = xyz صورت به w رشتهی ر دی عبارت به است.
رسیده�ایم. q خود به دوباره q از شروع با آن پردازش از پس که است رشتهای y و �رسیم م q حالت به آغازین حالت

است. برده نهای حالت به q حالت از را ما که است رشتهای z پسوند

..q0.start . qm. qf. x. z.

y

y ̸= ϵ که آن�جای از �باشد. م DFA قبول مورد است طبیع عددی k xykzکه رشتههای تمام که است واضح
است. نامتناه آنها تعداد لذا و هستند متفاوت رشتهها این تمام است،

٢Closure Properties
٣Decision Properties
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اه آن باشد داشته وجود دارد) حالت n با معادل ی DFA (که L زبان در بیشتر یا n طول با ای رشته اگر ٢ لم
. دارد نیز ۲n− ۱ و n بین طول با رشته�ای

شد. خواهد داده توضیح آینده جلسه�ی در ٢ لم اثبات

٣-٩


