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Zadanie 16.

1 Tre±¢ zadania

Zadanie 16. Czy istnieje wyra»enie regularne φ, oznaczaj¡ce jaki± niepusty
j¦zyk regularny, takie »e Laφ = Lφb? Czy istnieje wyra»enie regularne φ, ozna-
czaj¡ce jaki± niepusty j¦zyk regularny, takie »e La∗φ = Lφb∗?

2 Rozwi¡zanie

Laφ = Lφb W tre±ci pytania o t¦ równo±¢ pojawiaj¡ si¦ dwa j¦zyki, Laφ oraz
Lφb. Pierwszy z nich to j¦zyk sªów generowanych przez jakie± wyra»enie regu-
larne φ z doklejon¡ liter¡ a na pocz¡tku ka»dego z nich. Natomiast drugi j¦zyk
opisuje wszystkie sªowa, które mo»na wyprodukowa¢ z wyra»enia regularnego
φ, z tym »e w tym przypadku na ko«cu ka»dego z nich doklejona jest literka
b. Na pocz¡tku zauwa»my, »e aby równo±¢ Laφ = Lφb zachodziªa, to φ musi
speªnia¢ dwa warunki:

1. Sªowa produkowane przez φ musz¡ zaczyna¢ si¦ na liter¦ a, tak aby sªowa
z Lφb znalazªy swoje odzwierciedlenie w j¦zyku Laφ,

2. Sªowa produkowane przez φ musz¡ ko«czy¢ si¦ na liter¦ b, »eby sªowa z
Laφ mogªy si¦ odnale¹¢ w j¦zyku Lφb.

Warunki te musz¡ zachodzi¢ równocze±nie.
Zaªó»my nie wprost, »e istnieje wyra»enie regularne, takie »e Laφ = Lφb. We¹my
sªowo z j¦zyka Lφb, które zaczyna si¦ najmniejsz¡ liczb¡ liter a (oznaczmy j¡
k) i nazwijmy je w. Sªowo w istnieje, poniewa» φ jest niepustym wyra»eniem
regularnym. Rozwa»my w takim razie j¦zyk Laφ. Skoro zaªo»yli±my, »e zachodzi
równo±¢ Laφ = Lφb to wybrane sªowo w równie» powinno nale»e¢ do j¦zyka Laφ.
Wskazali±my, »e sªowo w skªada si¦ z k liter a i jest to sªowo o najmniejszej liczbie
liter a. W j¦zyku Laφ ka»de sªowo generowane przez φ ma doklejon¡ liter¦ a
na pocz¡tku, wi¦c do tego j¦zyka nale»¡ sªowa które zaczynaj¡ si¦ przynajmniej
k + 1 literami a. Skutkuje to sprzeczno±ci¡ z naszym zaªo»eniem, zatem nie
istnieje takie φ dla którego zachodziªaby równo±¢ Laφ = Lφb.

La∗φ = Lφb∗ Rozwa»my wyra»enie regularne φ = a∗b∗. Wtedy La∗φ =
La∗a∗b∗ = La∗b∗ = La∗b∗b∗ = Lφb∗ . Zatem rozwa»ana równo±¢ zachodzi.
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