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Zadanie 22. Wiadomo, »e L′ jest j¦zykiem regularnym. Poka», »e w takim
razie j¦zyk {w : ∃n ∈ N wn ∈ L} jest te» j¦zykiem regularnym. Przez wn rozu-
miemy tu sªowo w skonkatenowane ze sob¡ n razy.

Skonstruujmy DFA A = 〈Σ, Q, q0, F, δ〉, n = |Q| rozpoznaj¡cy j¦zyk L.
Stwórzmy DFA A′ który b¦dzie rozpoznawaª j¦zyk L′ podany w zadaniu w na-
st¦puj¡cy sposób:
A′ = 〈Σ, Q′, 〈q0, q1, ...qn〉, F ′, δ′〉

Niech stanem w automacie A′ b¦dzie krotka n stanów z automatu A. Q′ =
{〈s0, s1, ...sn−1〉 : si ∈ Q}

Niech δ′ b¦dzie taka, »e z krotki q istnieje produkcja do krotki p po literze a
z alfabetu Σ wtedy, gdy dla ka»dego stanu w krotce q istnieje produkcja po lite-
rze a do stanu w krotce p na odpowiadaj¡cym miejscu. δ′(〈s0, s1, ...sn−1〉, a) =
〈δ(s0, a), δ(s1, a), ...δ(sn−1, a)〉

Niech stany akceptuj¡ce b¦d¡ tymi stanami, które zawieraj¡ ci¡g stanów
z Q taki, »e ka»dy kolejny element krotki, zaczynaj¡c od stanu na miejscu 0,
ma warto±¢ stanu oznaczonego indeksem kolejnego elementu w ci¡gu oraz ci¡g
ko«czy si¦ stanem akceptuj¡cym z automatu A. F ′ = {〈qσ(0), qσ(1), ...qσ(n−1)〉 :
σ : {0, 1...n−1} 7→ {0, 1...n−1}∧∃m0...mn m0 = 0∧qσ(mj) = qmj+1

∧qmn
∈ F}

Zaªó»my, »e po wczytaniu sªowa w znajdujemy si¦ w stanie akceptuj¡cym
(w ∈ L′). Oznacza to, »e istnieje ci¡g stanów jak w de�nicji wy»ej. Zatem po
wczytaniu sªowa w (do automatu A) wychodz¡c ze stanu pocz¡tkowego znale¹-
li±my si¦ w jakim± stanie qm1

. Ale wczytuj¡c to samo sªowo i startuj¡c ze stanu
qm1

znale¹li±my si¦ w stanie qm2
. Ostatecznie przygod¦ ko«czymy w stanie qmn

,
który jest akceptuj¡cy. Oznacza to, »e po wczytaniu sªowa wm w automacie A
znale¹liby±my si¦ w stanie akceptuj¡cym - czyli wm ∈ L.

W drug¡ stron¦, we¹my wn akceptowany przez j¦zyk L. Wtedy po kolejnych

produkcja -> przejście

w^n
w^n



wczytaniach sªowa w znajdziemy si¦ w kolejnych stanach, które nazwiemy qji .
Jako, »e sªowo jest zaakceptowane przez j¦zyk L, to qjn ∈ F . Zatem po wczyta-
niu sªowa w do automatu A′ znajdziemy si¦ w pewnej krotce stanów. W krotce
wyst¡pi co najmniej raz ka»dy ze stanów qji , co wynika z powy»szego wyboru
stanów. Dla szczególniejszego uzasadnienia - jeste±my w jakim± stanie p, wczy-
tuj¡c w produkujemy stan r - zatem po wczytaniu w do A′ p − ty element w
krotce b¦dzie miaª stan r. Kontynuuj¡c, b¦dzie tam zatem istnie¢ pewien ci¡g
stanów mi - jak w poprzednim paragra�e - b¦d¡cy podci¡giem ji. Zatem krotka
b¦dzie speªnia¢ warunek z poprzedniego paragrafu i w b¦dzie rozpoznane przez
DFA A′.

To jest nadal niejasne. 

Proszę przeczytać rozwiązanie 
"GdzieJestNemo".




