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Вступ 

Основним призначенням штучних мов є передача інформації 
комп'ютерам і керуючим пристроям. Штучні мови значно простіше 
природних мов, оскільки в них відсутні неоднозначності та синоніми, 
спрощені синтаксис і семантика, а також істотно знижена контекстна 
залежність. Текст являє собою завдання, яке повинно виконуватись 
комп'ютером. Текст такого завдання, як правило, створюється 
людиною, тому мова написання тексту будується таким чином, щоб 
він був зрозумілий і зручний людям, що його використовують. Мова, 
орієнтована на людину, як правило, не збігається з видом команд, 
виконуваних комп'ютером. Щоб виконати перетворення тексту 
вхідною мовою в послідовність команд, зрозумілих комп'ютеру, 
використовують спеціальні програми, які називаються мовними 
процесорами.  

Основна вимога до мовного процесора полягає в тому, що він 
повинний точно передати зміст тексту, написаного вхідною мовою.  

Основою кожної мови є алфавіт. Штучна мова містить у собі 
правила утворення найпростіших виразів мови (лексем) і правила 
побудови складніших виразів із більш простих. Ці дві групи правил 
називаються відповідно лексичною та синтаксичною системами 
мови. Правила, за якими виразам мови зіставляється зміст, 
утворюють семантичну систему мови. 

Для опису лексики, синтаксису і семантики використовуються 
різні засоби. Так, опис лексем мови може бути виконаний, наприклад, 
за допомогою праволінійних граматик, регулярних виразів або 
скінченних автоматів, опис синтаксису мови – із застосуванням 
контекстно-вільних граматик з певними обмеженнями або 
магазинних автоматів, а опис її семантики – за допомогою 
атрибутних граматик.  

У даному посібнику розглядаються питання, пов'язані з описом 
лексики і синтаксису мови. Формальну мову можна представити як 
множину речень, побудованих за визначеними правилами. Спосіб 
побудови речень формальної мови і правила побудови можуть бути 
визначені за допомогою формальних граматик. При цьому множину 
правил побудови називають схемою граматики, а порядок побудови 
визначається за допомогою поняття виводу. Як правило, за 
допомогою правил граматики можна будувати різні виводи, 
результатом яких є правильні конструкції мови. Тому формальні 
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граматики часто називають граматиками, що породжують, а вивід – 
процесом породження.  

Найчастіше теорія формальних застосовується при створенні 
компіляторів. Але з неменшим успіхом її можна застосовувати при 
розробці іншого програмного забезпечення, наприклад, при створенні 
програмних комплексів для перевірки різного роду систем, що 
можуть знаходитися в скінченній кількості різних станів. 

Теорія автоматів використовується у задачах розробки цифрових 
схем, пошукових систем і програм перевірки протоколів. Технології 
пошуку відповідності рядків шаблонам  застосовуються й у текстових 
редакторах, і в системах вибірки інформації, і в розпізнаванні образів.  

Клас контекстно-вільних мов широко використовується, 
наприклад, при підготовці визначень типів документів DTD у XML. 
Контекстно-вільні граматики і синтаксично керовані означення 
застосовуються для створення багатьох невеликих мов, наприклад, 
типографських систем для підготовки макетів книг.  

Означення формальної мови 

Алфавіт і ланцюжки  

Алфавітом називається скінченна множина символів. 
Позначатимемо його V. Словом (фразою, або ланцюжком) у алфавіті 
V  називається послідовність символів із V. Порожнє слово –  це 
послідовність довжиною 0, позначена буквою  або е. 

Формально ланцюжок можна означити так: 

1.  – ланцюжок в V . 

2. Якщо x – ланцюжок в алфавіті V  і відомо, що Va  , то xa – 

ланцюжок в V . 

3. y – ланцюжок в алфавіті V , якщо він є ланцюжком внаслідок 

1) або 2). 

Якщо x  і y  – деякі ланцюжки, то xy  називається зчепленням 

або конкатенацією двох ланцюжків. Наприклад, якщо x=ab, а y=cd, 

Va  , Vb  , Vc  , Vd  , то  xy=abcd. 
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Для будь-якого ланцюжка  x   в алфавіті V  завжди вірні рівності 
x  = x = x . 

Нехай zyx ,, – деякі ланцюжки. Тоді для ланцюжка xyz , x –

називається префіксом,  z – суфіксом, y – підланцюжком ланцюжка 

xyz . Довжина ланцюжка дорівнює кількості символів в ланцюжку, 

позначається  через знак модуля. Отже, якщо abx  , де a та b 

символи з алфавіту V, то довжина ланцюжка 2x . Довжина 

порожнього слова дорівнює нулю (| |=0). 

Формальні мови і регулярні операції над мовами  

Множина всіх слів скінченої довжини у алфавіті V позначається 
V*. Зауважимо, що вона нескінченна. Вона містить порожнє слово – 
послідовність довжиною 0, позначену буквою  або е. Множину 
V*\{} позначимо V+, а слово вигляду ww w, де слово w із V+ 
записано n разів – wn. Вважатимемо, що w0 =  . 

Довільна підмножина множини V* називається формальною 
мовою. Далі будемо називати формальну мову просто мовою. Мову 
над словником V позначимо через LV, чи просто через L, якщо V 
очевидно. 

 
Рис.1 

Один з поширених методів опису мови використовує так званий 
“визначник множини” виду {w | твердження про ланцюжок w}, де w 
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– це звичайний вираз з параметрами, а твердження визначає деякі 

умови, що накладаються на параметри. 

Наприклад, задамо у алфавіт V = {a, b, c} формальну мову через 
визначник множини LV = {anbcm  | n, m  0}. Очевидно, що слово  
aaaabcc належить мові  LV, а слово cbaa не належить мові  LV. 

Над мовами можливі операції, які породжують нові мови.  

Нехай L1 , L2 , L позначають довільні мови в алфавіті V. 

Вираз L1 L2 позначає об'єднання (альтернативу) мов L1 і L2:  

  L1 L2 = {w| w L1 або wL2}.  

Наприклад, {a, ab}{a, b, ba}={a, b, ab, ba}. 

  Вираз L1L2 позначає конкатенацію мов – мов L1 і L2 : 

  L1L2 ={vw| v L1, wL2}.  

Наприклад,  якщо L1={a, bc}, L2={x, y}, то конкатенація L1L2={ax, 
bcx, ay, bcy}. Якщо L1={a, ab}, L2={, b}, то конкатенація L1L2={a, ab, 
abb}. 

Від конкатенації походить піднесення до степеня:  

Lі={}, при i=0, 

Li=Li-1L, при i>0.  

Наприклад, вираз { , a, aa}2 задає мову { , a, aa, aaa, aaaa}.  

Вираз L* позначає ітерацію мови L – мову {wi| w L за i 0}, тобто 

L* = {} L L2   .  
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Зазначимо, що ітерація не подається жодним скінченним виразом 
із операцій конкатенації та альтернативи і тому не є похідною від них. 
Якщо в мові L є непорожнє слово, то мова L* нескінченна. Наприклад, 
вираз {ab}* задає мову {, ab, abab, ababab,}, {a, b}{a, b, 1}* – 
множину ідентифікаторів у алфавіті {a, b,1}. 

Складність роботи з мовами полягає в тому, що мова – це в 
загальному випадку нескінченна множина, а нескінченні об'єкти 
неможливо задати простим перерахуванням елементів.  

Отже, виникає проблема скінченого представлення нескінченної 
мови. Це скінченне представлення само буде послідовністю символів 
над деяким алфавітом, яке треба інтерпретувати і таким чином 
зв'язати це конкретне представлення з даною мовою. 

Довільний скінченний механізм завдання мови називається 
граматикою. Існує два типи граматик: граматики, що породжують і 
граматики, що розпізнають. 

 Під граматикою, що породжує мову L, розуміється скінченний 
набір правил, що дозволяє будувати всі «правильні» ланцюжки мови 
L і жодного «неправильного». Граматика, що розпізнає, задає 
критерій належності довільного ланцюжка даній мові. Отже, 
граматика задає деякий алгоритм, що приймає на вхід символ за 
символом довільний ланцюжок над алфавітом V і дає на виході одну 
із двох можливих відповідей: «ланцюжок належить мові L»  або 
«ланцюжок не належить мові L». 

Механізми завдання мов мають особливу роль у теорії 
формальних мов. Формальні мови розглядатимуться далі як мови, 
задані скінченним описом. Отже, головним у вивченні формальних 
мов стає засіб їх завдання. Розглянемо деякі засоби завдання мов. 
 

Способи визначення формальних мов  

Формальні мови можна класифікувати по характеру формального 
апарату, що застосовується для їхнього опису, наприклад: 

 автоматна мова 
 контекстно-вільна мова 
 безконтекстна мова 
 категоріальна мова 
 мова, породжувана граматиками залежностей, 

або по застосуванню: 
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 алгоритмічна мова 
 інформаційна мова 
 логіко-математична мова 
 математичні моделі мови. 

Більшість формальних мов, створюваних для практичних цілей, є 
інтерпретованими мовами. Важливий клас інтерпретованих мов 
становлять мови програмування. 

Форма Бекуса-Наура 

Один з найбільш розповсюджених способів опису синтаксису 
мови програмування – це форми Бекуса-Наура (БНФ). Цей спосіб був 
розроблений Бекусом і Науром (Backus J.W., Naur P.) для опису 
Алгола-60, однак, надалі він використаний для багатьох інших мов. 
Синтаксис виразів мови програмування задається деякою сукупністю 
БНФ  або синтаксичних правил. 

У кожній мові є своя система понять. Зокрема, будь-який 
конкретний оператор є представником загального поняття 
«оператор», будь-який ідентифікатор є представником загального 
поняття «ідентифікатор».  

Деякі поняття містять у собі інші поняття. Наприклад, поняття 
«оператор присвоєння» по суті містить в собі ще два поняття: це 
«ідентифікатор» і «вираз».  

Будемо позначати поняття мови кутовими дужками (наприклад, 
<ідентифікатор>) і називати поняття нетермінальними символами, 
будемо розглядати поняття, як щось неподільне. Символи і лексеми 
мови будемо брати в апострофи і називати термінальними 
символами або терміналами (наприклад, символ присвоєння ':='). 
Вони також розглядаються як неподільні. Послідовність, яка складена 
з терміналів і нетерміналів, називається метавиразом.  

Взагалі, усяку фразу вигляду 
<поняття> має структуру <метавираз> 

можна переписати так: 
<поняття> ::= <метавираз>. 

Синтаксичні правила, записані у вигляді <поняття> ::= 
<метавираз>, називаються формами Бекуса-Наура (БНФ). При 
записі правил у формі Бекуса-Наура використовуються два типи 
об'єктів:  

 основні символи (або термінальні символи, зокрема, 
ключові слова) 
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 металінгвистичні змінні (або нетермінальні 
символи), значеннями яких є ланцюжки основних 
символів описуваної мови. Металінгвистичні змінні 
зображуються словами  в кутових дужках (<...>), 

а також металінгвистичні зв'язки (::=, |). Вертикальна риска (|) 
використовується для визначення альтернатив, а метасимвол ::= 
заміняє фразу «має структуру». 

Для прикладу розглянемо поняття специфічного оператора 
присвоєння. Іменами змінних такого оператора присвоєння можуть 
бути лише x, y, z, а виразами у правій частині можуть бути або сталі 1 
і  2, або змінні з іменами x, y, z, або сума чи різниця цих сталих і 
змінних.  

Головним поняттям тут є поняття <оператор присвоєння>. Крім 
того, при його описі треба буде визначити допоміжні поняття <ім'я>, 
<вираз>, <первинне>, <стала>.  

Сукупність БНФ буде мати вигляд: 
 
<оператор присвоювання> ::= <ім'я> ':=' <вираз> 
<вираз> ::= <первинне> | <первинне> '+' <первинне>  
        |<первинне> '-' <первинне> 
<первинне> ::= <стала> | <ім'я> 
<стала> ::= '1' | '2' 
<ім'я> ::= 'x' | 'y' | 'z' 

Записана сукупність БНФ задає синтаксис операторів 
присвоювання, а також виразів, сталих і імен. Крім того, задано 
множини конкретних імен, сталих, виразів і операторів 
присвоювання. 

Отже, БНФ – це вираз у алфавіті, що складається з терміналів, 
нетерміналів і спеціальних метасимволів. БНФ мають цілком 
визначений синтаксис (нетермінал, потім знак '::=' і метавираз). 
Їхньою семантикою є завдання структури і множин представників 
понять, позначених нетерміналами. Таким чином, ми маємо мову 
БНФ. Вона призначена для описання інших мов і називається  
метамовою. 

Існують різні метамови; деякі з них задаються строго й точно 
засобами логіки і математики і тому називаються формальними. Мова 
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БНФ є окремим випадком формальної метамови – мови формальних 
граматик. 

Розширена форма Бэкуса-Наура 

Дві сукупності БНФ називаються еквівалентними, якщо задають 
одну й ту ж формальну мову. 

Для запису еквівалентних БНФ у більш короткому і наочному 
вигляді алфавіт метасимволів розширюється символами "(", ")", "[", 
"]", "{", "}". Метавирази з такими символами називаються 
розширеними, а БНФ – розширеними БНФ, або скорочено РБНФ.  

При визначенні синтаксису мов Pascal і Modula-2 Вирт 
використовував саме розширену форму Бекуса-Наура (РБНФ): 

 нетермінали записуються як окремі слова; 
 термінали записуються в лапках, наприклад, ‘for’; 
 вертикальна риска (|), як і раніше, використовується для 

визначення альтернатив; 
 круглі дужки використовуються для групування; 
 квадратні дужки використовуються для визначення; 

можливого входження символу або групи символів; 
 фігурні дужки використовуються для визначення; 

можливого повторення символу або групи символів; 
 Коментарі містяться між символами (* … *); 
   еквівалентно [ ]. 

 
Для прикладу використання РБНФ знов визначимо специфічний 

оператор присвоєння в алфавіті V={ x, y, z, 1, 2}, описаний вище: 
<оператор присвоєння> ::= 

<ім'я> ':=' ('1' | '2' | <ім'я>) [ ('+'| '-') ('1' | '2' | <ім'я>) ] 
<ім'я> ::= 'x' | 'y' | 'z' 

 
Визначимо також поняття ідентифікатор в алфавіті V={ x, y, z, 1, 2}: 

<Ід> ::=<Б> { <Б> | <Ц> } 
<Б> ::= 'x' | 'y' | 'z' 
<Ц> ::= '1' | '2'  

Синтаксичні діаграми  

Зовсім інший спосіб опису синтаксису – це графічне 
представлення. Таке представлення відоме як синтаксичні діаграми 
(syntax diagrams) або синтаксичні схеми (syntax charts). Вони 
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використовувалися, наприклад, для визначення синтаксису мов 
Pascal, Modula-2. Вони мають форму блок-схем (flow diagram).  

 
Приклад.  
 
 
 
 

Рис. 2. 
 
Часто замість таких синтаксичних діаграм використовуються 

інші, у яких термінали записуються в кружечках або овалах, а 
нетермінали – у прямокутниках. 

Для прикладу наведемо синтаксичну діаграму оператора 
do…while мови С (оператор використовується для організації 
циклічного виконання оператора або серії операторів, які 
називаються тілом циклу, до тих пір, поки умова не стане хибною): 

 

 
Рис. 3. 

 

Граматики Хомського  

 
Граматикою Хомського називається четвірка G = (N, T, P, S), де 
T – алфавіт означуваної мови, або множина термінальних 

символів (терміналів). 
N – множина позначень понять мови, тобто нетермінальних 

символів (нетерміналів). 
P – множина правил виведення (продукцій) вигляду v w, де  
v  ( T  N )* N ( T  N )* , w  ( T  N )* , 

тобто правий ланцюжок є довільною послідовністю терміналів і 
нетерміналів, а лівий містить принаймні один нетермінал. 

S – початковий нетермінал із множини N, або головне 
поняття, яким позначаються слова мови. 

Якщо (v, w) належить множині P (v і w – ланцюжки з 
термінальних і нетермінальних символів), то серед правил граматики 
G існує правило вигляду v w. Квадратні дужки, круглі дужки і знак 
альтернативи (|) дозволяють компактніше задавати продукції. Нижче 

Identifier 
Letter 

Letter 

Digit 
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наведено таблицю, в кожному рядку якої розташовані еквівалентні 
правила граматики. 

 

v w1 і v w2 v w1 | w2  

v w1ww2 і v w1w2 v w1[w]w2  

v w1u1w2 і v w1u2w2  v1 w1(u1|u2)w2. 

Виведення слова за правилами граматики відбувається шляхом 
поступової заміни нетерміналів на термінальні символи.  Заміна 
нетермінала з лівої частини продукції на її праву частину називається 
розгортанням нетермінала, а зворотна заміна – згортанням правої 
частини. Існують дві стратегії аналізу, основані на згортаннях та 
розгортаннях нетерміналів. 

Граматики можна класифікувати за виглядом їх правил.  
Нехай ).,,,( SPTNG  Введемо далі наступні позначення:  

 a,b, …,0,1 – термінали; 
 A, B, C, D, S – не термінали;  
 S, A – початкові не термінали; 
 ,  – ланцюжки, що містять термінали і нетермінали. 

Класифікація, наведена нижче, називається ієрархією за 
Хомським.  

Граматика G  називається праволінійною (ліволінійною), якщо 

xBAxA  , , де *,, TxNBA   (якщо BxAxA  , , де 
*,, TxNBA  ). 

Приклад. )},|1|0{},1,0{},({ SeSSSSG   – праволінійна 

граматика задає мову ланцюжків з нулів та одиниць. Правила 
граматики тут представляють три продукції, записані з 
використанням знаку альтернативи (|). 

Виведемо один із ланцюжків граматики, використавши для 
розгортання нетермінала S послідовно перше, друге, перше, перше і 
третє правила: 

S=>0S=> 01S =>010S => 0100S =>0100  
Граматика G  називається контекстно-вільною 

(безконтекстною), якщо кожне правило з P  має вигляд: 

.)(,, *NTNAA    

Приклад. G = ({ A, B},{ x, +, [,] }, P, A ) 
P: Ax 
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    A[B] 
    BA 
    BB+A 

 Мова L(G) складається з усіх виразів, побудованих з операнда х, 
операції + та квадратних дужок: х, [х], [х+х], [[х]], [х+х +x], ... 

Знайдемо один вираз, який належить мові граматики 
(нетермінал, який використовується для розгортання, будемо 
підкреслювати): 

A=>[B]=> [B+A] =>[A+A] =>[x+A] =>[x+x]  
Аналіз ланцюжка, що відтворює такі розгортання від 

початкового символу до термінального слова, називається низхідним, 
або аналізом "від верху до низу". При цьому кожен раз розгортається 
самий лівий нетермінал. 

Якщо вибирати інші правила, то виведеться інший ланцюжок. 
Всі ланцюжки, які належать мові граматики, виводяться з 

початкового нетермінала і складаються лише з термінальних 
символів. Отже, ланцюжок [x+x] належить мові L(G). 

Для того, щоб показати, що деякий ланцюжок w належить мові 
L(G), потрібно знати послідовність правил, застосування яких веде 
від початкового нетермінала до ланцюжка w. Для розв’язання цієї 
задачі треба аналізувати ланцюжок w і фактично будувати дерево 

виводу (розбору).  
Деревом виводу (розбору) 

граматики G=(N,T,P,S) називається 
дерево (граф), яке відповідає 
деякому ланцюжку виводу та 
задовольняє наступні умови: 
 кожна вершина дерева 

позначається символом 
граматики ANT; 

 коренем дерева є вершина, 
позначена головним 
нетерміналом S; 

 листи дерева (кінцеві вершини) є 
вершини, позначені 
термінальними символами 
граматики або символом 
порожнього ланцюжка;  Рис. 4.  
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 якщо деякий вузол дерева позначений нетермінальним символом 
AN, а пов’язані з ним вузли – символами b1b2…bn, biNT, 
i=1,…,n, то в граматиці G=(N,T,P,S)  існує правило  
Ab1b2…bnP. 
З означення дерева виводу видно, що такі дерева завжди можна 

побудувати для контекстно-вільних граматик і для праволінійних 
(ліволінийних) граматик. 

Контекстно-вільна граматика називається однозначною, якщо для 
кожного ланцюжка, заданого цією граматикою існує єдине дерево 
виводу. Отже, існують неоднозначні граматики. 

 
Граматика G  називається контекстно-залежною або 

нескоротною, якщо кожне правило з P  має вигляд: 
*)(,, NT   , ||||. 

Зазначимо, що контекстно-залежні граматики не допускають 
правила вигляду .eA   

Приклад. ).,},,,{},,,({ SPcbaSCBG   

cccC

bcbC

bbbB

BCCB

abCaSBCS

P









 |

:

 

 
Можна показати, що мову цієї граматики можна подати 

наступним чином }.1|{)(  ncbaGL nnn  

Виведемо один з ланцюжків мови: 

 
.aabbccaabbcC

aabbCCaabBCCaabCBCaSbCS




 

Граматика, яка не підлягає жодним обмеженням  з наведених 
вище, називається необмеженою або граматикою загального 
вигляду. 

Праволінійна граматика G = (Т, N, P, S) називається регулярною 
(автоматною), якщо 
 кожне правило із P, за виключенням Se, має вигляд AaB  або 

Aa, де  A,BN, aT; 
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 якщо Se належить P, то S не зустрічається в правих частинах 
правил.  
Як бачимо з прикладів, продукції граматики дуже схожі на БНФ 

як за формою, так і за змістом – лише замість знака "::=" вживається 
"". Проте в лівій частині їх продукцій може бути не один 
нетермінал, а цілий ланцюжок, у якому обов'язково є нетермінал. За 
рахунок такого узагальнення граматики виявляються більш потужним 
засобом завдання мов, ніж системи БНФ, тобто існують мови, які 
задаються граматиками, але не задаються БНФ.  

Узагальнимо тепер спосіб, у який граматика G = (T, N, P, S) задає 
мову (фактично, застосування цього способу ми бачили у прикладах): 

 на множині (TN)* означається відношення безпосередньої 
виводимості, позначене знаком  G (або  , коли відомо, якою 
саме є G). Ланцюжок w безпосередньо виводиться з ланцюжка v 
(v G w), якщо v = x1 u x2 , w = x1 y x2 , u  y  P. При цьому 
кажуть, що w безпосередньо виводиться з v застосуванням 
продукції u y 

 на множині (TN)* означається відношення виводимості, 
позначене  *G (або  *, коли відомо, якою саме є G). Ланцюжок 
w безпосередньо виводиться з ланцюжка v (v *w), якщо v=w або 
існує послідовність w1, w2, … , wn слів, де n 1, така, що v w1, 
w1 w2, … , wn-1 wn, wn=w. Ця послідовність називається 
виведенням wn із v, а n – довжиною виведення. Інколи довжину 
виведення вказують точно: vnw1. 

 якщо S G* w, то послідовність S … w називається 
виведенням слова w у граматиці G, а слово w – вивідним.  

 вивідні слова в алфавіті T називаються породжуваними, а 
множина їх усіх – мовою, що задається (породжується) 
граматикою G : L(G) = {w | w T* та S  * w }. 

 вивідний ланцюжок граматики G , що не містить нетермінальних 
символів називається термінальним ланцюжком, що 
породжується граматикою G , а мова, що породжується 
граматикою G – це множина всіх термінальних ланцюжків, що 
породжуються граматикою G .  

 граматики називаються еквівалентними, якщо задають ту саму 
мову.  
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 ланцюжок (TN)*, який виводиться з початкового нетермінала 
S, називається сентенціальною формою в граматиці G=(T,N,P,S). 

  виведення ланцюжка T* з SN у контекстно-вільній граматиці 
G=(T, N, P, S) називається лівим (лівостороннім), якщо в цьому 
виводі кожна чергова сентенціальна форма виводиться з 
попередньою заміною самого лівого нетермінала.  

 виведення ланцюжка T* з SN у контекстно-вільній граматиці 
G=(T, N, P, S) називається правим (правостороннім), якщо в 
цьому виводі кожна чергова сентенціальна форма утворюється з 
попередньою заміною самого правого нетермінала. 

  У граматиці для одного і того ж ланцюжка може бути кілька 
виведень, еквівалентних у тому сенсі, що в них у тих самих місцях 
застосовуються ті самі правила виводі, але в різному порядку. 
Наприклад, для ланцюжка a+b+a у граматиці G = ({a, b, +}, {S, T}, 
{S T | T+S; T  a | b}, S) можна побудувати такі виведення:  
 

(1) ST+ST+T+ST+T+Ta+T+Ta+b+Ta+b+a 
(2) ST+Sa+Sa+T+Sa+b+Sa+b+Ta+b+a 
(3) ST+ST+T+ST+T+TT+T+aT+b+aa+b+a  
 

Тут (2) – лівостороннє виведення, (3) – правостороннє, а (1) не є ні 
лівостороннім, ні правостороннім, але всі ці виведення є 
еквівалентними в зазначеному вище сенсі. 

Розпізнавачі 

Розпізнавач – це схематизований алгоритм, який визначає деяку 
множину ланцюжків. Він 
складається з трьох частин: 

 вхідна стрічка; 
 керуючий пристрій із 

скінченною пам’яттю; 
 робоча (допоміжна) 
пам’ять. 

Вхідна стрічка – це 
послідовність комірок, в 
якій можуть знаходитись 
символи алфавіту. У кожен 

Рис. 5. 
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момент часу головка читання переглядає одну комірку, За один крок 
головка може зсунутись на одну комірку вправо, вліво або ж 
залишитися на місці. Розпізнавач, який ніколи не зсуває головку вліво 
називається одностороннім. Як правило вважається, що вхідна 
головка читає, тобто під час роботи розпізнається якийсь символ.  

Пам’ять розпізнавача – сховище інформації або даних. 
Внутрішній алфавіт пам’яті Q  скінченний і інформація в пам’яті 

побудована тільки із символів даного алфавіту. Описати пам’ять (її 
вміст і структуру) можна скінченними засобами, а об’єм пам’яті може 
бути як завгодно великим. Важливим прикладом допоміжної пам’яті 
є магазинна пам’ять. Магазинна пам’ять містить ланцюжок символів 

Qzzzz in ,...21 , а 1z - верхній символ магазину. Поведінка 

допоміжної пам’яті характеризується за допомогою двох функцій: 
функція доступу і функція перетворення пам’яті. 

Функція доступу до пам’яті відображає множину можливих 
станів (конфігурацій) у можливу множину інформаційних символів. 
Функція доступу до пам’яті у випадку магазинної пам’яті 

визначається таким чином: .),...,,( 121 zzzzf n    

Функція перетворення пам’яті – це правило, яке описує зміну 
пам’яті. Тип допоміжної пам’яті визначає назву розпізнавача. Якщо 
пам’ять влаштована, як магазин, то розпізнавач називається 
розпізнавачем із магазинною пам’яттю. 

Ядром розпізнавача є керуючий пристрій із скінченною 
пам’яттю, під яким можна розуміти програму, що керує роботою 
розпізнавача. Керуючий пристрій являє собою скінченну множину 
станів. Він керує рухом головки читання. Розпізнавач працює 
дискретно, виконуючи послідовно такти. На початку такту зчитується 
поточний символ і за допомогою функції доступу досліджується 
пам’ять. Вхідний символ, інформація із пам’яті і поточний стан 
керуючого пристрою визначають дії під час такту: 

 вхідна головка рухається вліво, вправо або залишається на 
місці; 

 в пам’яті розміщується деяка інформація і змінюється стан 
керуючого пристрою. 

Поведінку розпізнавача зручно задавати у термінах конфігурацій. 
У кожен момент часу конфігурація містить інформацію про 

 стан керуючого пристрою; 
 містиме вхідної стрічки разом з положенням вхідної 

головки; 
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 містиме пам’яті. 
Керуючий пристрій може бути детермінованим і 

недетермінованим. Якщо керуючий пристрій недетермінований, то 
для довільної конфігурації існує скінченна кількість наступних 
кроків. Будь-який з них розпізнавач може зробити. 

Керуючий пристрій називається детермінованим, якщо для 
кожної конфігурації існує не більше одного наступного 
детермінованого кроку. 

Конфігурація називається початковою, якщо керуючий 
пристрій знаходиться в заданому початковому стані, вхідна головка 
розглядає найлівіший символ, а пам’ять має початкове містиме. 

Конфігурація називається заключною, якщо керуючий пристрій 
знаходиться в одному із заключних станів, а вхідна головка оглядає 
правий кінець стрічки. Іноді вимагається, щоб в заключній 
конфігурації і пам’ять задовольняла певним умовам. 

Кажуть, що розпізнавач допускає вхідний рядок  , якщо 
починаючи із початкової конфігурації, розпізнавач може виконати 
послідовність кроків, що закінчиться заключною конфігурацією.  

Якщо розпізнавач недетермінований, то він може виконувати 
різну послідовність кроків. Якщо одна з цих послідовностей 
закінчується заключною конфігурацією, то вхідний рядок 
допустимий. 

Мова, що дозволяється розпізнавачем – це множина вхідних 
ланцюжків, які він допускає. 

Для кожного класу граматик із ієрархії Хомського існує свій 
клас розпізнавачів, які визначають ті самі класи мов, що і граматики, 
наприклад: 

 мова L праволінійна тоді і тільки тоді, коли вона 
розпізнається одностороннім детермінованим скінченним 
розпізнавачем; 

 мова L контекстно-вільна тоді і тільки тоді, коли вона 
визначається одностороннім недетермінованим 
розпізнавачем з магазинною пам’яттю; 

 мова L контекстно-залежна тоді і тільки тоді, коли вона 
розпізнається двостороннім недетермінованим обмеженим 
розпізнавачем. 
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Скінченні автомати  

Неформально скінченний автомат можна розуміти як систему, 
яка у кожен момент часу може знаходиться в одному з скінченної 
кількості заданих станів. Кожен такт автомата полягає в тому, що при 
перебуванні у будь-якому стані і зчитуванні одного з вхідних 
символів  він переходить у визначений стан, причому символи, які 
зчитувались раніше не запам’ятовуються. Скінчений автомат – це 
односторонній скінченний розпізнавач без пам’яті. 

Формально скінченним автоматом M називається  п’ятірка 
позначень ),,,,( 0 FqQM  , де 

Q  - скінченна множина станів автомату Q ={q0, q1, … , qn }; 

  - скінченна множина вхідних символів  ={a1, a2, … ,am }; 
  - відображення множини Q  в )(QP   (множину всіх 

підмножин Q ), що визначає поведінку керуючого пристрою 

(функцію  (q, a), де Qq  , a , називають функцією переходів); 

Qq 0  - початковий стан керуючого пристрою;  

QF   - множина заключних станів. 

Робота скінченного автомату полягає у виконанні послідовності 
кроків (тактів). Такт визначається поточним станом керуючого 
пристрою, який оглядається головкою читання. Зміна стану автомата 
– це зміна керуючого пристрою і зсув головки вправо на одну 
комірку.  

 
Рис.6. 

Для того, щоб визначити поведінку скінченного автомата треба 
знати 

 поточний стан керуючого пристрою; 
 ланцюжок символів, що починаються з комірки, на який 

вказує головка читання. 
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Ці два параметри визначають миттєвий опис скінченного 
автомата, який називається конфігурацією (тактом). 

Пара *),(  Qq   називається конфігурацією автомата M . 

Конфігурація ),( 0 q  називається початковою конфігурацією, а 

),( eq , Fq  - заключною. 

Кажуть, що автомат переходить з конфігурації ( q, a ), a  , в 

конфігурацію ( q ,  ), якщо q ),( aq  і позначають це так: 

(q,a )  ( , )q  . 

Робота скінченого автомата – це послідовність конфігурацій. 

Нехай pKKK ,...,, 10  - деякі конфігурації автомата. Якщо можна 

перейти pKKK  ...10 , то це можна позначити так: pKK
*

0  

або p

p

KK 0 . 

Кажуть, що автомат M  допускає ланцюжок  , якщо 

),(),( 0 eqq
p

 , де Fq  . 

Мовою, що визначається (допускається) автоматом M , 
називається множина вхідних ланцюжків, що допускається цим 
автоматом. 

} деякогодля ),(},(,|{)(
*

0
* FqeqqML   . 

Стан p  називається досяжним, якщо існує ланцюжок   такий, 

що ).,(),(
*

0 epq   

За даним скінченним автоматом можна знайти найменший 
еквівалентний йому автомат, якщо вилучити всі недосяжні стани, а 
потім склеїти  еквівалентні стани. 

Кажуть, що ланцюжок *x  розрізняє стани 1q  ≠ 2q , Qq 1 , 

Qq 2 , якщо із стану 1q  по ланцюжку x  можна перейти в 3q , а з 
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2q  по x  можна перейти в 4q , причому FqFq  43   ,  або 

FqFq  43   , .  

 

 

Якщо  ланцюжок x  такий, що ),,(),( 31 eqxq k  

),(),( 42 eqxq k , то ланцюжок x   довжиною  k  розрізняє ці стани. 

Кажуть, що стани 21 , qq  k не розрізняються: 21 qq k , якщо 

не існує ланцюжка .,* kxx   , який розрізняє ці стани. 

Будемо говорити, що 21 , qq  не розрізняються і писати 21 qq  , 

якщо вони k -не розрізняються для  будь-якого .Nk   
Стан q називається недосяжним, якщо не існує вхідного 

ланцюжка ).,(),(: *
0

* eqxqx   

Скінченний автомат M є недетермінованим, якщо існують такі 
Qqa  , , що функція переходів   є множиною, що складається 

більш, ніж з одного стану: .1  },,...,,{),( 21  nqqqaq n  

Скінченний автомат M є детермінованим, якщо  для кожних 
Qqa  ,  існує не більше одного стану, в який відбувається 

перехід.  

Скінченний детермінований автомат називається повністю 
визначеним, якщо ),( aq  для кожних Qqa  ,  містить рівно 

один стан. 

Скінченний детермінований автомат M називається зведеним 

(мінімальним), якщо в Q  немає недосяжних станів і немає двох 

станів, що не розрізняються. 

Діаграмою переходів (графом переходів) автомата M називається 
навантажений граф, вершини якого навантажені іменами станів 
автомату, і в діаграмі присутнє ребро ),( qp , якщо справджується таке 

співвідношення:  aapq ),,( . Ребра навантажені всіма 

символами a , по яких є перехід з p в q. 

Тобто, діаграмою переходів скінченого автомата є граф, 
вершинами якого є стани автомата, а ребра графа визначаються 
функцією переходу автомата. 
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Приклад  недетермінованого скінченного  автомата 

Побудуємо автомат в алфавіті }3,2,1{ , який буде 

розпізнавати слова, в яких є хоча б одна двійка. 

Наприклад, w1 = 12231  L(M),  w2 = 1131131   L(M). 
Визначимо стани: 

p - початковий стан: двійки ще не було 

q  - заключний стан: двійка вже була. 

Отже, автомат має вигляд }){,,},3,2,1{},,({ qpqpM  . 

Визначимо функцію переходів :  

.)3,(,)2,(,)1,(

,)3,(},,{)2,(,)1,(

qqqqqq

ppqpppp








 

 

Функцію   прийнято зображати у вигляді таблиці переходів: 

Вхідні символи Cтани 

1 2 3 

p  }{p  },{ qp  }{p  

q  }{q  }{q  }{q  

Функцію   можна зобразити у вигляді діаграми переходів: 

Рис.7. 

Заключний стан у таблиці обведений, а на діаграмі – знаходиться 
у подвійному кружечку. 

Нехай у нас є ланцюжок 12231. Випишемо всі можливі 
послідовності конфігурацій: 
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)e,()1,()31,()231,()2231,()12231,( pppppp 

)e,()1,()31,()231,()2231,()12231,( qqqppp   

)e,()1,()31,()231,()2231,()12231,( qqqqpp   

Оскільки серед останніх конфігурацій присутня заключна 
конфігурація )e,(q , то існує послідовність, що перетворює початкову 

конфігурацію )12231,( p  в заключну. Це означає, що ланцюжок  

).(12231 ML   

 

Приклад детермінованого скінченного  автомата 

Знов побудуємо автомат в алфавіті }3,2,1{ , який буде 

розпізнавати слова, в яких є хоча б одна двійка. Але тепер він буде 
детермінованим. 

Визначимо такі ж стани, як і раніше, але змінимо функцію 
переходів :  

.)3,(,)2,(,)1,(

,)3,(},{)2,(,)1,(

qqqqqq

ppqppp








  

Вхідні символи Cтани 

1 2 3 

p  }{p  }{q  }{p  

q  }{q  }{q  }{q  

Рис.8. 

Отже, автомат має вигляд }){,,},3,2,1{},,({ qpqpM  . Він 

повністю визначений і мінімальний. 

Оскільки автомат детермінований, то для будь-якого ланцюжка 
існує єдина послідовність конфігурацій. Нехай у нас є ланцюжок 
12231. Тоді послідовність конфігурацій має вигляд: 
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)e,()1,()31,()231,()2231,()12231,( qqqqpp   

Ця послідовність перетворює початкову конфігурацію в 
заключну. Це означає, що ланцюжок ).(12231 ML  

Зазначимо, що працювати з детермінованим автоматом простіше, 
ніж з недермінованим, але, як правило, для складних мов його 
непросто визначити. Існують алгоритми перетворення 
недетермінованого автомата в детермінований, а потім – і  у 
мінімальний. Вони розглянуті далі, а нижче наведено алгоритм 
моделювання роботи скінченного детермінованого автомату: 
 
q = q0;       // початковий стан автомата 
a = GetChar();       // зчитування першого символу з вхідної стрічки 
while (a != eof)      // поки не кінець стрічки 
{ 
  // перехід автомату в інший стан по прочитаному символу 
  q = Delta(q, a);    // функція переходів Delta керує роботою автомата  
  a = GetChar();     // зчитування наступного символу з вхідної стрічки 
}        // стрічку прочитано 
if (q is in F)            // автомат попав в заключний стан ? 

return "yes";  // ланцюжок належить мові автомата 
else return "no";    // ланцюжок не належить мові автомата 

Магазинні автомати 

 
Магазинні автомати, відомі також як автомати з магазинною 

пам'яттю або як МП-автомати, формально визначаються у такий 
спосіб:  
 
МП-автомат – це сімка позначень P = (Q, Σ, Г, δ, q0, Z0, F), де: 

Q – скінченна множина станів; 
Σ – скінченний вхідний алфавіт; 
Г – скінченний алфавіт магазинних символів; 

δ – функція переходу, відображення множини  }){( eQ  

у множину скінченних підмножин множини Q ; 

Qq 0  – початковий стан керуючого пристрою; 

0Z  – символ, що знаходиться в магазині у початковий 

момент (початковий символ); 
QF   – множина заключних станів. 
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Конфігурацією МП-автомата P називається трійка позначень 

(q,ω,α)   Q  , де q – поточний стан керуючого пристрою, ω – 

невикористана частина вхідного ланцюжка (якщо ω=ε, то вважається, 
що весь вхідний ланцюжок прочитаний), α – вміст магазина (самий 
лівий символ ланцюжка α вважається верхнім символом магазина; 
якщо α=ε, те магазин вважається порожнім). 

Рис.9. 
На кожному кроці роботи МП-автомат може або занести щось у 

магазин, або зняти якісь значення з його вершини. Відзначимо, що 
МП-автомат може продовжувати працювати у випадку закінчення 
вхідного ланцюжка, але не може продовжувати роботу у випадку 
спустошення магазина.   
 

Клас мов, що розпізнаються МП-автоматами, у точності 
збігається з класом мов, які задаються контекстно-вільними 
граматиками. 

МП-автомат P = (Q, Σ, Г, δ, q0, Z0, F) називається 
детермінованим, якщо для кожних Qq   і Z  вірно одне з 

наступних тверджень: 
 δ(q, α, Z) містить не більш одного елемента для кожного 

a і δ(q, ε, Z) = Ø; 
 δ(q, α, Z) = Ø для всіх a  і δ(q, ε, Z) містить не більш 

одного елемента. 
Детерміновані МП-автомати описують тільки підмножину з 

класу контекстно-вільних мов – ця підмножина називається 
детермінованими контекстно-вільними мовами. Цей клас мов 
називають також LR(k)-граматиками, тому що вони можуть бути 
однозначно розібрані шляхом перегляду ланцюжка зліва направо із 
загляданням уперед не більш, ніж на k символів.  
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Приклад магазинного автомата 

Розглянемо магазинний автомат, що розпізнає мову {0n1n | n≥0}.  
Нехай P = ({q0, q1, q2}, {0,1}, {Z,0}, δ, q0, Z, {q0}), де: 
 

δ(q0, 0, Z) = {(q1, 0Z)} 
δ(q1, 0, 0) = {(q1, 00)} 
δ(q1, 1, 0) = {( q2, ε)} 
δ(q2, 1, 0) = {(q2, ε)} 
δ(q2, ε, Z) = {(q0, ε)} 

 
Робота автомата полягає в копіюванні в магазин початкових 

нулів із вхідного ланцюжка і наступному вилученню по одному нулю 
з магазина на кожну прочитану одиницю. 
 

Регулярні множини і регулярні вирази 

Нехай V- скінченний алфавіт. Рекурсивно регулярна множина в 
алфавіті V визначається так: 

1)  – регулярна множина в алфавіті V; 
2) }{e – регулярна множина в алфавіті V; 

3) },{a де Va  – регулярна множина в алфавіті V; 

4) Якщо QP, - регулярні множини в V, то *,, PPQQP   – 

регулярні множини; 
5) Ніщо інше не є регулярною множиною в V. 
 
Таким чином, множина в V є регулярною тоді і тільки тоді, коли 

вона є регулярною внаслідок або 1), або 2), або 3), або її можна 
одержати з них за допомогою операції об’єднання, конкатенації чи 
ітерації. Регулярні множини можна визначити через регулярні вирази, 
праволінійні граматики, детерміновані і недетерміновані скінченні 
автомати. 

Регулярний вираз в алфавіті V визначається рекурсивно: 
1)  - регулярний вираз, що позначає регулярну множину  ; 
2) e - регулярний вираз , що позначає регулярну множину  {e}; 
3) якщо аV, то а - регулярний вираз , що позначає регулярну 

множину  {a}; 
4) якщо p,q - регулярні вирази, що позначають регулярні 

множини P,Q, то  
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 (p+q) регулярний вираз, що позначає регулярну 
множину PQ; 

 (pq) регулярний вираз, що позначає регулярну 
множину PQ;  

 (p)* регулярний вираз, що позначає регулярну 
множину P* ; 

5) ніщо інше не є регулярним виразом. 
 
Для спрощення запису і для того, щоб в регулярних виразах 

писати менше дужок, введемо позначення ( *ppp  ) та пріоритети 

операцій : ітерація (*), конкатенація, об’єднання (+). 
Операцію об’єднання будемо називати ще й операцією 

альтернативи і позначати вертикальною рискою (|). 
 
Приклади регулярних виразів: 

 01 позначає множину {01} 
 0* позначає множину {0}* 
 (0+1)* позначає множину {0,1}* 
 (0+1)*011 позначає множину усіх ланцюжків, що 

складаються з нулів і одиниць і закінчуються 
ланцюжком 011 

 (a+b)(a+b+0+1)* позначає множину усіх ланцюжків з 
множини  {a,b,0,1}*, що починаються з а або b. 

 
Для кожного регулярного виразу існує регулярна мова, а для 

довільної регулярної мови існують різні регулярні вирази. Будемо 
говорити, що регулярні вирази рівні, якщо вони позначають однакові 
регулярні множини. 

Нехай  ,, - регулярні вирази. Тоді справджуються 

тотожності над регулярними виразами: 

1.    

2.   )()(  

3.   )(  

4.   ee  

5. **    

6.    

7.  e*
 

8.  )()(   

9.   )(  

10.  = = 

11. *** )(    

12.  =  
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Перетворення моделей представлення регулярних 
мов 

Автоматні мови  

Розглянемо далі важливий клас формальних мов – регулярні 
мови, які утворюють фундамент сучасної теорії автоматів. Для  опису 
таких мов існують три моделі: праволінійні граматики, детерміновані 
і недетерміновані скінченні автомати, регулярні вирази. Праволінійні 
граматики визначають механізм опису, що породжує  регулярні 
множини, скінченні автомати являють собою найпростіші 
розпізнавачі. Регулярні вирази не можна повною мірою віднести ні до 
моделей, що породжують, ні до моделей, що розпізнають мови. Вони 
являють собою структурні записи для опису деяких шаблонів 
побудови допустимих ланцюжків, що дозволяє використовувати їх як 
метод опису вхідної мови в багатьох системах, які обробляють різні 
послідовності символів.  

Мова, для якої існує недетермінований скінченний автомат, що 
розпізнає цю мову, називається автоматною або регулярною. 

Автоматні мови представляють вузький клас мов. Найчастіше 
автоматні мови застосовні до мов асемблера, а синтаксис мов 
високого рівня ґрунтується на граматиці контекстно-вільних мов. Але 
значення автоматних мов дуже велике.  Зокрема, мови високого рівня 
містять препроцесор, який виділяє і обробляє лексеми (синтаксичні 
одиниці, що задаються саме автоматними мовами). 

Серед важливих властивостей регулярних мов виділимо 
властивість замкнутості та властивість розв’язності. Властивість 
замкнутості дозволяє створювати розпізнавачі для одних мов, 
використовуючи розпізнавачі для інших більш простих мов за 
допомогою операцій, які залишають мову регулярною (об’єднання, 
конкатенація, ітерація, різниця, доповнення та ін.). 

 Властивість розв’язності  дозволяє визначити, чи описують 
два автомати одну і ту ж мову. Задача вирішується шляхом зведення 
автоматів до еквівалентних автоматів з мінімально можливою 
кількістю станів. 

Наступні твердження є еквівалентними: 

 L – регулярна множина;  
 L – мова, що визначається праволінійною граматикою; 
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 L – мова, що визначається недетермінованим скінченим 
автоматом; 

 L  – мова, що визначається детермінованим скінченим 
автоматом; 

 L  – мова, що визначається визначається регулярним виразом. 
Як зазначалось вище, клас регулярних мов має різні способи 

описання.  

  Рис.10. 
Часто один спосіб представлення мов набагато краще підходить 

до розв’язання деякої задачі, ніж інший, тому алгоритми 
перетворення одного способу визначення мови до іншого грають 
важливу роль.  

Алгоритми на  автоматах 

Перетворення недетермінованого скінченного автомата в 
детермінований скінченний автомат 

Нехай M = (Q, Σ, δ, q0, F) – недетермінований скінченний автомат. 
Побудуємо детермінований скінченний автомат M’ = (Q’, Σ, δ’, q0’, 
F’) такий , що L(M)=L(M’).  

 Побудова множини станів. 

  Q′- множина станів M’, яка будується так: беруться всі можливі 
комбінації з множини станів Q.  Кожна така комбінація – стан M’. 
Якщо Q має n станів, то Q′ містить 2n-1станів. 

Стан з множини  Q′ будемо представляти у вигляді [q0,q1,..., qi], 

де qjQ (j = 0, 1, …, i). Наприклад, нехай 810 ,...,, qqq  - стани 

автомата ).( QqM i  Тоді ],,[ 531 qqq  – один із станів M’.  

 Початковий стан: ][' 00 qq  . 

 Побудова множини заключних станів. 
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 F       – множина всіх станів з Q′, які містять хоча б один стан з 
множини заключних станів F. 

Наприклад, якщо розглянути довільний стан з Q′: ...][... if , то 

Ffi
...][... , якщо Ffi  . 

 Побудова функції переходів. 

Припустимо, що в нас є деякий стан з множини Q′. Побудувати 
функцію переходу δ’ для цього стану означає визначити тільки один 
стан детермінованого автомату M’. 

Для будь-якого аΣ визначимо δ’([q1, q2,..., qi], a) = [p1, p2,..., pj] 

тоді і тільки тоді, коли 
i

k

ij aqppp
1

21 ).,(},...,,{


   

Аналогічно для початкового стану δ’(q0’, а) = [q0, q1,..., qi] тоді і 
тільки тоді, коли δ(q0, а) = {q0, q1,..., qi}. 
 
Приклад. Нехай M = ({q0, q1}, {0, 1}, δ, q0, {q1}) – недетермінований 
скінченний автомат, де  
δ(q0 , 0) = {q0 , q1},  δ(q0 , 1) = {q1},  δ(q1 , 0) = ,  δ(q1 , 1) = {q0 , q1}. 

    Рис.11. 
Побудуємо детермінований скінченний автомат M’ = (Q’, Σ, δ’, 

q0’, F’), еквівалентний даному.  
 Визначимо початковий стан ][' 00 qq  . 

 Відповідно до алгоритму станами детермінованого скінченого 
автомата варто узяти всі підмножини множини {q0, q1}, отже 

 Q′ = {[q0], [q1], [q0 , q1]}. 
 Заключні стани автомата  представлені тими підмножинами, що 

містять заключні стани даного автомата (у нашому випадку  q1), 
тобто F’= {[q1], [q0, q1]}.   

 Нарешті, побудуємо функцію переходів 
 δ’([q0], 0) = [q0, q1],           δ’([q0], 1) = [q1],   
 δ’([q1], 0) = ,                δ’([q1], 1) = [q0, q1],   
 δ’([q0, q1], 0) = [q0, q1],     δ’([q0, q1], 1) = [q0, q1]. 
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   Рис.12. 
  Пояснимо, що δ’([q0, q1], 0) = [q0, q1], оскільки  δ(q0, 0) = {q0, q1}, 
δ(q1, 0) = , і {q0, q1}   = {q0, q1}.    
    Аналогічно, δ’([q0, q1], 1) = [q0, q1], оскільки  δ(q0, 1) = {q1}, δ(q1, 1) 
= {q0, q1} і {q1}  {q0, q1} = {q0, q1}.  
 Під час детермінізації наведеним вище способом можуть 
виникнути недосяжні стани. 

У наступному прикладі будемо уникати недосяжних станів. 
 
Приклад детермінізації 
 Нехай }){,,},3,2,1{},,,,,({ 03210 ff qqqqqqqM  – недетермінований 

скінченний автомат, що дозволяє такі ланцюжки в алфавіті {1,2,3}, в 
яких останній символ ланцюжка зустрічався раніше. 

Функцію переходів  подамо у вигляді таблиці переходів і 
діаграми переходів:  

 

    Рис.13. 

Побудуємо недетермінований скінченний автомат M’ = (Q’, Σ, δ’, 
q0’, F’). Оскільки M  має 5 станів Qqqqqq f },,,,{ 3210 , то Q  

складається з 52 -1 станів, але деякі з цих станів є недосяжні з 
початкового стану. На цей раз будемо будувати лише досяжні стани. 

При побудові нової функції переходів    будемо 
перепозначати отримані стани і будувати переходи тільки цих 
нових станів. 

Стани 1 2 3 

q0 {q0, q1} {q0, q2} {q0, q3} 
q1 {q1, qf} q1 q1 
q2 q2 {q2, qf} q2 
q3 q3 q3 {q3, qf} 
qf    
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Продовжуючи цей процес, запишемо отриману функцію 

переходів   у вигляді таблиці переходів.  

Вхід Стани 

1 2 3 
A=[q0] B C D 
B=[q0,,q1] E F G 
C=[q0,,q2] F H I 
D=[q0,,q3] G I J 
E=[q0,,q1,qf] E F G 
F=[q0,,q1,q2] K K L 
G=[q0,,q1,q3] M L M 
H=[q0,,q2,qf] F H I 
I=[q0,,q2,q3] L N N 
J=[q0,,q3,qf] G I J 
K=[q0,,q1,q2,qf] K K L 
L=[q0,,q1,q2,q3] P P P 
M=[q0,,q1,q3,qf] M L M 
N=[q0,,q2,q3,qf] L N N 
P=[q0,,q1,q2,q3,qf] P P P 

Остаточно отримаємо  PNCBAQ ,,...,,, , Aq '0 , 

 PNMKJHEF ,,,,,, . 

Детермінований автомат має значно більше станів ніж 
недетермінований. У нашому випадку їх мало би бути 25-1=31, Але, 
оскільки ми виписали тільки досяжні стани, то насправді їх 15. Тобто 

...

],,[)3,(
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Q’ містить 15 станів. У множину заключних станів F  попадають ті 
стани з Q’, в яких присутній заключний стан qf недетермінованого 
автомата M. 

Рекомендації по реалізації алгоритму. У цьому і наступних 
алгоритмах імена станів варто позначати одним символом. Таблицю 
переходів для детермінованого автомату можна подати у вигляді 
двовимірного масиву символів. Якщо n – кількість станів автомата, а 
m – кількість вхідних символів, то таблиця буде складатися з m+1 
стовпчика та n+1 рядка. Нульовий стовпчик таблиці містить назви 
станів автомата, а нульовий рядок – вхідні символи автомата, тобто 
алфавіт. Перетин деякого стовпчика (крім нульового) з деяким 
рядком (крім нульового) визначає перехід автомата в наступний стан 
по деякому символу. Якщо перетин порожній, то це означає, що по 

даному символу переходу немає.  
Якщо ж автомат недетермінований, то замість двовимірного 

масиву символів пропонується використовувати тривимірний масив. 
Третій вимір потрібний, оскільки перехід може відбуватися в декілька 
станів, а не в один, а максимальна кількість станів автомата після 
детермінізації буде дорівнювати 2n-1, де n-кількість станів 
недетермінованого автомата. 

Покажемо далі (рис. 14) вигляд масивів для наведеного вище 
прикладу під час детермінізації (тут стани автомату q0,,q1,q2,q3,qf  
перейменовані в a,b,c,d,e відповідно). 

На рисунку показано приклад знаходження переходу 
новоутвореного стану  acde  по символу 2. Вихідний результат 
матиме наступний вигляд: acced. Отже, мають бути передбачені 
функції вилучення повторних символів і упорядкування символів у 
рядку. Після обробки ними  рядок acced перетвориться на рядок acde. 
Далі треба перевірити, чи є такий рядок у нульовому стовпчику вже 
побудованої таблиці переходів і, якщо немає, – дописати його туди (у 
даному випадку такий стан є). 

Для збереження інформації про заключні стани початкового 
автомату рекомендується завести масив з нулів та одиниць (1- ознака 
заключного стану). Для відповідності масиву таблиці переходів 
нульовий елемент масиву не використовується. Заключними станами 
результуючого автомату є ті стани, в імена яких входять символи – 
стани початкового автомата, які були заключними (у даному випадку 
– стан e). Після отримання результуючої таблиці бажано 
перейменувати стани в однобуквені символи.  
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Рис. 14. 

  
Провести ініціаліалізацію таблиці переходів недетермінованого 

скінченого автомату в нашому прикладі можна так: 
const int n=5,m=3; 
int Zakl[]={0,0,0,0,0,1}; 
char Tablica[][m+1][n+1]={“Стан”, “1”,    ”2”,    ”3”, 

                                     "a",  "ab",  "ac", "ad", 
                                      "b",  "be",   "b",  "b", 
                                      "c",   "c",    "ce", "c", 
                                       "d",   "d",    "d",   "de", 
                 "e",  "",       "",     "" }; 

Якщо вхідну таблицю розміщено на формі CBuilder в елементі 
керування типу StringGrid, то динамічно виділити пам’ять для 
тривимірного масиву і заповнити його вхідними даними можна так: 
// визначення кількості станів і вхідних символів 
 int n = StringGrid1->RowCount - 1; 
 int m = StringGrid1->ColCount - 1; 

 
 // максимальна кількість станів детермінованого автомата 2^n-1 
 char *** Tablica = new char **[100];  
   for(i=0;i<100;i++) 

{ 
       Tablica [i] = new char *[m + 1]; 
        for(j=0;j< m + 1;j++)Tablica [i][j] = new char [n + 1]; 

} 
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// Копіювання вихідної таблиці в масив 
for(i=0; i<n+1; i++) 
  for(j=0; j<m+1; j++) 
    strcpy(Tablica [i][j],StringGrid1->Cells[j][i].c_str()); 

 

Вилучення недосяжних станів скінченного автомата 

Стан q називається недосяжним, якщо не існує вхідного 

ланцюжка ).,(),(: *
0

* eqxqx    

Неформально алгоритм  знаходження досяжних станів можна 
пояснити так: досяжним є початковий стан; всі стани з рядка таблиці 
переходів, який відповідає початковому стану; всі стани з рядків 
таблиці переходів, які відповідають зазначеним станам і т. д. 

Якщо дивитися на скінчений автомат M = (Q, Σ, δ, q0, F) як на 
навантажений граф (навантаження ребер не має значення), то знайти 

всі досяжні стани, які досягаються з вершини 0q  можна так. 

Нехай Q  – множина станів (вершин графа), 0q  – початкова 

вершина. Будемо утворювати список L (можна організувати чергу 
або стек), який буде змінюватись під час алгоритму і паралельно 

будемо відмічати стани в Q . Спочатку в Q  всі стани невідмічені. 

а) Занесемо в L початковий стан q0 і відмітимо його в Q  

(початковий стан завжди досяжний). 
б) Якщо список L порожній, то – кінець алгоритму. Якщо – ні, то 

вилучаємо із L перший елемент (позначимо його B) і робимо пункт в. 

в) Поміщаємо в кінець списку такі невідмічені стани C з Q ,  для 

яких є ребро, що веде з B в C і відмічаємо ці вершини в Q . 

Виконуємо пункт б. 

Всі відмічені вершини в Q  – досяжні, а всі невідмічені – 

недосяжні, і їх треба вилучити з множини Q . 

Рекомендації по реалізації алгоритму. При програмуванні пункту 
в пошук ребер, що ведуть з B в C відбувається шляхом перевірки у 
циклі по всіх аΣ наявності переходів автомату з B в C. Алгоритм 
можна організувати рекурсивно. Алгоритм застосовний як до 
детермінованих, так і до недетермінованих автоматів. 
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Мінімізація детермінованого скінченного автомата методом 
побудови класів еквівалентності 

  
Припустимо, що  M = (Q, Σ, , q0, F) – детермінований автомат. 
Якщо скінченний детермінований автомат M не є повністю 

визначеним, то побудуємо повністю визначений скінченний автомат  
M', такий що L(M) = L(M').  

Нехай автомат M' = (Q {q'}, Σ, ', q0, F), де q'Q – новий стан, а 
функція ' визначається так:  
 для всіх qQ и aT, таких що (q, a), покладемо '(q,a)=(q,a).  
 для всіх qQ и aT, таких що (q, a)=, покладемо '(q, a) = q'.  
 для всіх  aΣ покладемо '(q', a) = q'. 

Отже будь-який детермінований скінченний автомат можна без 
втрати загальності вважати повністю визначеним автоматом. 
Мінімізуємо його методом побудови класів еквівалентності. 
 

Нехай M = (Q, Σ, , q0, F) – повністю визначений автомат без 
недосяжних станів. Побудуємо еквівалентний йому автомат M' = (Q', 
Σ, ', q0', F')  (L(M) = L(M')) , який містить найменшу кількість стані.  
 

Алгоритм.  
1. Будуємо початкове розбиття множини станів з двох груп: множини 
заключних і незаключних станів, тобто  R =  {F, Q \ F}.  
2. Застосуємо до R наступну процедуру й одержуємо нове розбиття 
Rnew:  
for (кожної групи K з R) 
{  

 розбити K на підгрупи так, щоб  стани s і t з K виявилися  в 
одній підгрупі тоді і тільки тоді, коли для кожного вхідного 
символу a стани s і t мають переходи по aΣ у стани з однієї і 
тієї ж групи в R;  

 замінити K у Rnew на множину усіх отриманих підгруп;  
}  
3. Якщо Rnew =R, покладемо Rres =R і перейдемо до пункту 4, інакше 
– повторюємо крок 2 при  R:= Rnew.  
4. Нехай Rres = {K1, ..., Kn}. 

Кожна група K1, ..., Kn утворює клас еквівалентності. 



 38 

Внесемо в множину станів мінімізованого автомата по одному з 
представників кожної з групи. На цьому процес мінімізації 
закінчується.  

Зазначимо, що  початковим станом буде один зі станів єдиної 
групи, в якій присутній початковий стан немінімізованого автомата 
М, наприклад, можна покласти q0'=q0. Кожна група Ki  розбиття Rres 
буде містити або всі заключні стани або всі незаключні стани 
автомата М. Переходи визначаються очевидним чином.  
5. Знищуємо всі недосяжні стани отриманого автомата. 

Зауваження: недосяжні стани можна було знищити в самому 
початку. При цьому початковий автомат не доповнювати до повністю 
визначеного. 

 
Приклад мінімізації скінченного автомата методом 

побудови класів еквівалентності 

Розглянемо автомат, який дозволяє ланцюжки в алфавіті },{ ba , 

в яких кількість символів b  кратна 3. Нехай він заданий у вигляді 
діаграми переходів. 

 
Рис.15. 

 
Cтани a b Ознака заключності станів 

A F D 1 
B B A 0 
C C F 0 
D E B 0 
E D C 0 
F F E 1 
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Автомат є повністю визначеним без недосяжних станів. 
 
I. Побудуємо початкове розбиття. R={K1,K2}. 

}.,,,{},,{ 21 EDCBKFAK    

Кожен стан у групі еквівалентний іншим станам у розумінні 
0 . 

Отже, маємо відношення еквівалентності 0 . 

II. Побудуємо наступне розбиття (відношення еквівалентності 1 ). 

а) Функція переходів для групи :1K  

EbFDbA

FaFFaA





),(,),(

),(,),(





 
Символ а  не розрізнив стани класу еквівалентності K1 (перевів 

обидва стани в клас K1), символ b – також (перевів обидва стани в 
клас K2). Отже, група K1 на цьому кроці не розбивається. 

 

б) Функція переходів для групи :2K  

CbEBbDFbCAbB

DaEEaDCaCBaB





),(,),( ,),(,),(

),(,),( ,),(,),(




 

Символ а  не розрізнив стани класу  еквівалентності К
2
(перевів 

всі стани в клас K2), символ b – розрізнив (перевів символи В і С в 
стани в клас K1, а символи D i E – в клас K2).  Отже, група К

2  

розділяється на дві групи:  

}.,{},,{ 43 EDKCBK 

 Отримуємо нове розбиття розбиття Rnew={K1,K3,K4}. Воно не 
дорівнює розбиттю R, тому присвоюємо R:= Rnew і продовжуємо 
процес. 

III. Будуємо відношення еквівалентності 2 . 

а) Функція переходів для групи :1K  

EbFDbA

FaFFaA





),(,),(

),(,),(





 
б) Функція переходів для групи :3K  

FbCAbB

CaCBaB





),(,),(

),(,),(




 

в)Функція переходів для групи :4K  
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CbEBbD

DaEEaD





),(,),(

),(,),(




 

Очевидно, що класи еквівалентності 1K , 3K  і 4K  не 

розділилися.  
Отримуємо нове розбиття розбиття Rnew={K1,K3,K4}. Воно 

дорівнює розбиттю R, тому закінчуємо процес мінімізації. 
Візьмемо по одному представнику з кожної групи і позначимо 

далі вибрані стани мінімізованого автомату квадратними  дужками:  

 


][

4

][

3

][

1 },{,},{,},{

DBA

EDKCBKFAK  .  

Побудуємо діаграму переходів і таблицю переходів для 
мінімізованого автомата. 
 
 

Стани a b  
[A] [A] [D] 1 
[B] [B] [A] 0 
[D] [D] [B] 0 

 
 
 
 

Мінімізація детермінованого 
скінченного автомата методом побудови таблиці нееквівалентних 
станів 

Без втрати загальності будемо вважати автомат M = (Q, Σ, δ, q0, 
F) детермінованим скінченним автоматом без недосяжних станів.  

Алгоритм заповнення таблиці нееквівалентних станів полягає в 
рекурсивному знаходженні нееквівалентних станів за допомогою 
розширеної функції переходів. 

Розширена (узагальнена) функція переходів € – це 

відображення множини )(* QPQ  . Aргументами  розширеної 

функції переходів ),(ˆ  q  є стан з Q  ( Qq  ) і вхідний ланцюжок 
* , а результатом є підмножина QR 1  ( 1R  - множина станів, в 

 
Рис.16. 
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які недетермінований скінченний автомат попадає, відпрацювавши 
ланцюжок  ). 

На відміну від звичайної функції переходів другим аргументом 
тут є ланцюжок, який треба переглянути, а не єдиний символ. 

Зазначимо, що для детермінованого скінченого автомату 
результатом розширеної функції переходів буде не множина станів, а 
один стан або порожня множина, тому далі домовимось опускати 
фігурні дужки, що позначають множину.   

Перефразуємо відомі вже поняття в термінах розширеної функції 
переходів.  

  Мову, що допускається автоматом ),,,,( 0 FqQM  , 

визначимо так:  FqML ),(€:{)( 0  } 

Стани детермінованого скінченого автомата (ДСА) qp,  

називаються еквівалентними, якщо для будь-якого вхідного 

ланцюжка ),(ˆ:*  p  заключний стан тоді і тільки тоді, коли 

заключним є стан ),(ˆ  q . 

Стани детермінованого скінченого автомата qp,  називаються 

нееквівалентними, якщо існує хоча би один ланцюжок *  

такий, що один із станів ),(ˆ),,(ˆ  qp  заключний, а другий – ні. 

Для того, щоб знайти еквівалентні стани, треба знайти всі стани, 
що розрізняються. Тоді ті пари, котрі знайти не вдалося будуть 
еквівалентними. Алгоритм заповнення таблиці нееквівалентних 
станів полягає в рекурсивному знаходженні нееквівалентних станів за 
допомогою розширеної функції переходів. 

Алгоритм. 

 Якщо FQqFp \,  , то стани qp,  нееквівалентні, оскільки 

}{),(€ pep  , }{),(€ qeq  . 

 Нехай qp,  - стани, для яких існує a , який приводить їх у 

стани, що розрізняються, тобто ),(),,( aqsapr    

розрізняються. Тоді стани qp,  нееквівалентні. Це очевидно, 

оскільки існує ланцюжок  , який розрізняє r  і s , а значить 
ланцюжок a  розрізняє стани qp, . 

),(€),(€  rap    ),(€),(€  saq   
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Приклад мінімізації детермінованого скінченного автомата за 
допомогою таблиці нееквівалентних станів 
 Автомат M = (Q, Σ, δ, q0, F) заданий за допомогою діаграми 
переходів: 

 
Рис.17. 
 

Вилучаємо недосяжний стан D і будуємо таблицю 
нееквівалентних станів. Для цього по горизонталі випишемо стани 
автомату від першого до передостаннього, а по вертикалі - від 
другого до останнього. Будемо заповнювати таблицю лише до 
головної діагоналі (далі пари повторюються). Спочатку помітимо як 
нееквівалентні (символом ) ті пари станів, в яких один стан є 
заключний, а другий – ні. Такі пари розрізняються ланцюжком 
довжиною 0. Такою парою є, наприклад, пара {C,G}:  

FeG

FeC





),(€

),(€




 

Далі помітимо як нееквівалентні пари, які не розрізняються 
ланцюжком довжиною 0, але розрізняються ланцюжком довжиною 1. 
Такою парою є, наприклад, пара {A,H}:  

FCH

FFA





)1,(€

)1,(€




 

Далі розглядаємо ланцюжки більшої довжини. Парою, яка 
розрізняється ланцюжком довжиною 2 є, наприклад, пара {A,G}:  

 
FEG

FFA





)01,(€

)01,(€
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Закінчивши цей процес, побачимо, що пари },{},,{ HBEA  

залишились невідміченими, тобто це еквівалентні пари станів. 
Розглянемо, наприклад, стани A і E. Ланцюжок е їх не 

розрізняє. Ланцюжки, що починаються на 1, на 00, на 01– також. 
Інших варіантів немає. Отже, стани A і E еквівалентні. Невідмічені 
комірки – це еквівалентні стани. 

Побудуємо діаграму переходів зведеного (мінімального) 
автомата: 

 
  

Рис.18. 

Перевірка еквівалентності регулярних мов 

Еквівалентність регулярних мов легко перевіряється за 
допомогою алгоритму заповнення таблиці нееквівалентних станів. 
Припустимо, що мови L1 і L2 представлені, наприклад, одна – 
регулярним виразом, а друга – деяким недетермінованим скінченним 
автоматом. Перетворимо кожне з цих представлень у детермінований 
скінчений автомат (ДСА). Тепер уявимо собі ДСА, множина станів 
якого дорівнює об'єднанню множин станів автоматів для мов L1 і L2. 
Технічно цей ДСА містить два початкових стани, але фактично при 
перевірці еквівалентності початковий стан не грає ніякої ролі, тому 
кожен з цих двох станів можна прийняти за єдиний початковий стан. 

Далі перевіряємо еквівалентність початкових станів двох заданих 
ДСА, використовуючи алгоритм заповнення таблиці нееквівалентних 
станів. Якщо вони еквівалентні, то L1 = L2, а якщо ні, то L1  L2. 
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Приклад. Розглянемо два ДСА. Кожен ДСА допускає порожній 
ланцюжок і всі ланцюжки, що 
закінчуються символом 0, тобто мова 
регулярного виразом е + (0 + 1)* 0. 
Можна представити, що на рисунку 
зображений один ДСА, що містить п'ять 
станів від А до Е. Якщо застосувати 
алгоритм заповнення таблиці до цього 
автомата, то в результаті одержимо 
таблицю: 
 

B     
C     

D     
E     
 A B C D 

Рис.19. 
Щоб заповнити цю таблицю, почнемо з розміщення символу  в 

комірках, що відповідають тим парам станів, з яких тільки один є 
заключним, а другий - ні. Виявляється, що інші чотири пари {А, C}, 
{A, D}, {C, D} і {B, Е} є парами еквівалентних станів. Необхідно 
переконатися, що в індуктивній частині алгоритму заповнення 
таблиці стани, що розрізняються, не виявлені. Наприклад, за 
допомогою такої таблиці  не можна розрізнити пари {A, D}, тому що 
по символу 0 ці стани переходять самі в себе, а по 1 - у пару станів 
{В, Е}, що залишилася нерозрізненою. Оскільки в результаті 
перевірки встановлено, що стани А і С еквіваленти і є початковими в 
двох заданих автоматах, то робимо висновок, що ці ДСА дійсно 
допускають одну й ту ж саму мову.  

Час заповнення таблиці, а значить і час перевірки еквівалентності 
двох станів, поліноміально змінюється щодо числа станів. Якщо 
число станів дорівнює n, то кількість пар станів дорівнює n(n-1)/2. За 
один цикл розглядаються усі пари станів, щоб визначити, чи є одна з 
пар станів-спадкоємців такою, що розрізняється. Виходить, один цикл 
забирає час не більше О(n2). Крім того, якщо в деякому циклі не 
виявлені нові пари відмічених станів, то алгоритм закінчується. Отже, 
кількість циклів не перевищує О(n2), а верхня границя часу 
заповнення таблиці дорівнює О(n4). 
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Однак за допомогою більш акуратно побудованого алгоритму 
можна заповнити таблицю за час О(n2). З цією метою для кожної пари 
станів {m, s} необхідно скласти список пар станів {р, q}, "залежних" 
від {m, s}, тобто, якщо пари {m, s} відмічено, то (р, q} також 
відмічаються (є нееквівалентними). Спочатку такі списки 
створюються шляхом розгляду кожної пари станів {р, q}, і для 
кожного вхідного символу а.  
 

Алгоритми перетворення регулярних виразів, 
праволінійних граматик і скінченних автоматів 

Перетворення детермінованого скінченного автомата у регулярну 
граматику 

Нехай M = (Q, Σ, δ, q0, F) – детермінований скінченний автомат.   
Побудуємо регулярну граматику G = (N, T, P, S) таку, що L(G) =L(M). 

Покладемо 
 N = Q 
 T = Σ 
 S = q0  
 P = {q  ap  δ(q, a) = p}  { q  a  δ(q, a) = p і pF}.  
Останній запис означає, що в множину P заносяться правила, які 

відповідають переходам автомата M. Ці переходи визначаються δ - 
функцією переходів. Якщо по деякому символу аΣ відбувається  
перехід з стану qQ в незаключний стан pQ\F, то в множину P 
заноситься правило q  ap. 

Якщо по деякому символу а аΣ відбувається  перехід з стану qQ 
в заключний стан pF, то, крім правила q  ap в множину P 
заноситься правило q  a. 

Очевидно, що G  – регулярна граматика. 
Приклад. Таблиця переходів детермінованого скінченного автомата 

має вигляд:  
 + - d . E 

S A A A C  
A   A C  
C   D   
D   D  F 

F G G H   
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G   H   
H   H   

Стани D і H є заключними.  
Поставимо у відповідність  множині станів автомата Q множину 

нетерміналів регулярної граматики N=Q={S, A, B, C, D, F, G, H}, 
алфавіту автомата Σ – множину термінальних символів граматики T = 
Σ={+ ,- , d, , E}, початковому стану автомата q0 – початковий 
нетермінал граматики S = q0.  

Випишемо правила граматики P за наведеним алгоритмом: 

ddHH

ddHG

ddHGGF

dEFdDD

ddDC

CdAA

CdAAAS

|

|

|||

||

|

.|

.|||















 
Перетворення праволінійної граматики у недетермінований 
скінченний автомат 

Розглянемо граматику спеціального вигляду G = (N, T, P, S ) , 

яка містить правила двох типів:  

BaA  або A , де A N, B N, aT . 

Опишемо процедуру побудови скінченого автомату, який 
розпізнає мову, яка породжується граматикою такого  вигляду.   

По граматиці спеціального вигляду G = (N, T, P, S ) побудуємо 

детермінований скінченний автомат M = (Q, Σ, δ, q0, F) такий, що 
L(M) = L(G). 

Покладемо 
 Q= N  
 Σ =T  

 q0 = S   

 якщо в граматиці є правило BaA  , то введемо в 

автомат перехід із стану A  в стан B  по символу  а 
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 якщо в граматиці є правило A , то зробимо стан A  

заключним. 
Покажемо тепер на прикладі, як перетворюється праволінійна 

граматика у граматику спеціального вигляду.  
 Прикладом праволінійної граматики може  бути така граматика з 

початковим символом S : 

1. AaS   

2. bcS   

3. AS   

4. SabbA   

5. AcA   

6. A  

 Правило 4 не має належного вигляду, бо в ньому перед 
нетерміналом  стоять три термінальних символи, а  не один. Щоби це 
виправити, замінимо правило 4  наступними трьома правилами, 
кожне з яких має потрібний вигляд:  

4. SabbA                               

SbbS

bSbbbS

bbSaA







 

В результаті, ми отримаємо не одне правило SabbA  , а 

три    SabbbSabbbSaA  . 

Правило 2 не має належного вигляду перш за все тому, що в його  
правій частині після термінальних символів немає нетерміналу. Щоби 
виправити це, замінимо його двома правилами 

2. bcS         




епсилон

епсилонbcS
 

Перше правило, яке  місить S  в лівій частині, потрібно 

перетворити також (як правило 4). 
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 Нарешті, залишилось правило 3, яке не має потрібного вигляду, 
оскільки в його  правій частині стоїть один нетермінал. Щоб 
виправити це, замінимо це правило на правило вигляду 

 

3. AS      

 
 
 

  В результаті  отримуємо нову граматику: 

   



















Sв

AcSб

bbSaSa

епсилонв

епсилонсепсилонcб

епсилонcbSa

AaS

.3

.3

.3

.2

_.2

_.2

.1

 











A

AcA

SbbSв

bSbbbSб

bbSaAа

.6

.5

.4

.4

.4

 

Перетворену граматику тепер можна використовувати для 
побудови  не детермінованого скінченного автомата, зображеного 
нижче: 
 

Стани 
автомату 

a b с Ознака 
заключних 
станів 

S  

епсилонc _  

епсилон  

bbSA ,  

 
 

епсилонc _  

 
 

А  

епсилон  

 

1 

0 

1 

S  праві частини правил для A  для    

всіх   правил, які  містять A  в лівій частині. 
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А  

bbS  

bS  

bbS  

 

 

bS  

S  

 

A  

 

1 

0 

0 

Бажано перейменувати стани автомату в односимвольні імена. 
Хоча перетворена праволінійна граматика  ідеально підходить 

для побудови НСА, вихідна неперетворена граматика дає більш 
природній опис множини ланцюжків, оскільки в ній менше правил і 
нетерміналів.  
 Іноді, особливо після застосування до граматики перетворень, 

граматика містить правила вигляду AA  . Вони означають, що 

нетермінал переводиться сам в себе. Ці правила  безкорисні і їх 
можна видалити з граматики, не змінюючи  породженої нею мови.  
  Методи перетворення граматик можна об’єднати в єдину 
процедуру, яка перетворює праволінійну граматику в граматику 
спеціального вигляду:  

1. Якщо маємо  правила вигляду wA  , де w – непорожній 

термінальний ланцюжок, ввести новий термінал, наприклад 

епсилон  і добавити правило епсилон  . Потім замінити 

кожне з правил вигляду wA   правилом    

епсилонwA  . 

2. Замінити кожне правило вигляду BaaA n...1 , де аі –   

поодинокі термінали  і 1n  на правила  

     

BaBa

BaaaBaa

BaaaA

nn

niini

n







 ......

...

1

21

  для   1< i < n, 

      де Baa ni ...  для ni 1 - нові нетермінали.  

3. Якщо в граматиці є нетермінал B ,  такий, що існують правила 

вигляду BA   то, по-перше, вилучити правило BB  , 

якщо таке є і, по-друге, замінити їх правилами yA   для всіх 

A  і y, таких, що існують правила BA   та yB  . 
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Якщо залишаться правила, права частина яких  складається з 
одного нетермінала, повторити крок 3.  
 У результаті виконання кроку 3 повністю вилучаються правила, 

які містять в правій частині один нетермінал B . Якщо після кроку 3 

з граматики вже вилучені правила, права частина яких складається з 
одного нетермінала, то при подальших застосуваннях кроку 3 до 
інших нетерміналів цей нетермінал не може знову з’явитися в якості 
правої частини правила. Тому досить  один раз використати крок 3 
для кожного нетерміналу, який є правою частиною будь-якого 
правила.  
 Інколи в результаті застосування цієї процедури правила 
дублюються. Розглянемо, наприклад,  таку граматику з початковим 

символом S : 

1. AabS   

2. AbbA   

3. SbA   

4. S  

Крок 1 процедури не використовується, тому що в граматиці 
немає правил відповідного типу. Крок 2 застосовується до правил 1 та 
2, в результаті отримаємо граматику.  

1а. bAaS   

1б. AbbA   

2а. bAbA   

2б. AbbA   

3. SbA   

4. S  

Але, правила 1б та 2б однакові  і одне з них треба вилучити. Крок 
3 не застосовується до цієї граматиці, бо вона вже прийняла потрібну 
форму. 

В якості ще однієї ілюстрації використаємо нашу процедуру до 

такої граматики з початковим символом S : 

1. AaS   
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2. AS    

3. SA   

4. A  

Кроки процедури 1 та 2 не використовуються. Застосування 

кроку 3 до нетерміналу A  дає правила  

1. AaS   

2а. SS   

2б. S  

3. SA   

4. A  

Використовуючи крок 3 для нетерміналу ,S  ми спочатку  

вилучаємо правило 2а, а потім змінюємо правило 3 двома новими 
правилами. Нова граматика така: 

1. AaS   

2б. S  

3а. AaA   

3б. A  

4. A  

Правила 3б і 4 співпадають, тому одне з них потрібно вилучити, 
в результаті чого буде отримана граматика потрібного вигляду,  яка 
складається з чотирьох правил.  
 Отже, існує процедура, яка перетворює  праволінійні граматики в 
граматики вказаного спеціального вигляду, які легко перетворюється 
у недетермінований скінчений автомат. 

Якщо ж праволінійна граматика є регулярною, то, перетворивши 

тільки правила вигляду aA   ( A N, B N, aT) без ніяких 

інших перетворень за наведеним вище алгоритмом одразу будується 
недетермінований скінчений автомат. 

Рекомендації по реалізації алгоритму: правила граматики  
пропонується зберігати у вигляді масиву списків (по одному списку 
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на кожний нетермінал). Ліва частина правила зберігається у голові 
списку, а елементи списку − це праві частини правил. Наприклад, 
правило    A zB| yC| xxB   зберігається у такому вигляді: 

                          

 
Перш, ніж по правилах граматики спеціального виду формувати 

автомат рекомендується перейменувати не термінали в однобуквені 
символи, а автомат зберігати, як і раніше у двовимірному масиві 
символів. 

Перетворення регулярного виразу у бінарне дерево 

При реалізації алгоритмів перетворення регулярного виразу в 
недетермінований скінченний автомат або в праволінійну граматику 
виникає проблема, пов’язана з порядком виконання операцій. Відомо, 
що найвищій пріоритет мають операції ітерації (“*”,”+”), потім – 
операція конкатенації і, нарешті – операція альтернативи (“|”). Круглі 
дужки збільшують пріоритет операції.  

Для спрощення вибору послідовності операцій перетворимо 
регулярний вираз на бінарне дерево, у внутрішніх вузлах якого 
розмістимо операції, а в листах – символи алфавіту. Побудувати 
дерево буде просто, якщо використати допоміжний цілочисловий 
масив пріоритетів. Для створення такого масиву регулярний вираз 
спочатку перетворюється, замінюючи опущену операцію конкатенації 
на знак “.”. Після цього, посимвольно переглядаючи регулярний 
вираз, будується масив пріоритетів і перетворюється регулярний 
вираз за такими правилами:  

 початковий пріоритет дорівнює 0; 
 якщо переглядається відкрита дужка, то до поточного 

пріоритету додається 5 і дужка вилучається;  
 якщо переглядається закрита дужка – від поточного 

пріоритету віднімається 5 і дужка вилучається; 
 якщо переглядається операція, то до поточного пріоритету 

додається відповідне їй значення і в масив пріоритетів 
заноситься поточний пріоритет. Для кожної операції 
додається своє значення: 

 для “*” – 4; 

   А  

   * 

  zВ 

   * 

  yC 

   * 

  xxB 

NULL 
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 для “+” –  3;   
 для “.” – 2; 
 для “|” – 1; 

 якщо прочитаний символ не дужка і не операція, то в масив 
пріоритетів заноситься 0. 

Зазначимо, що після наведених перетворень регулярний вираз не 
містить дужок, а за пріоритети відповідає масив пріоритетів. 
Кількість символів в регулярному виразі і кількість елементів у 
масиві пріоритетів співпадають.  

Приклад. По заданому регулярному виразу R=(ab|cd)(b)*cc|a 
побудувати перетворений вираз, масив пріоритетів і дерево. 

В першому рядку таблиці - перетворений вираз, в другому - 
масив пріоритетів:   
a  b | c  d  b *  c  c | a 

0 7 0 6 0 7 0 2 0 4 2 0 2 0 1 0 
Цю таблицю вже можна вважати представленням дерева і саме 

вона буде використовуватись далі при реалізації алгоритмів 
перетворення регулярного виразу в недетермінований скінченний 
автомат або в праволінійну граматику. 

Дерево будується, 
починаючи з найнижчого 
пріоритету, а серед однакових 
пріоритетів спочатку 
обробляється найправіша 
операція. 

Рекомендації по реаліза-
ції. Алгоритми на дереві 
пропонується організовувати 
рекурсивно, зокрема, і 
алгоритми перетворення 
регулярного виразу в інші 
моделі представлення автома- 

Рис.20.            тних мов. 
 Як приклад рекурсивного алгоритму опишемо алгоритм 

малювання дерева за допомогою функції, в яку передаються 
координати майбутнього вузла дерева та індекси початкового та 
кінцевого символів регулярного виразу, по якому будуватиметься 
дерево (перший раз передаються  координати кореня дерева і індекси 
всього регулярного виразу). 
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 Якщо у функцію передали регулярний вираз, в якому немає 
операції, а є тільки один символ, то функція малює лист з цим 
символом в заданому місці і закінчує роботу. 
 Якщо ж  операція є, то здійснюється пошук самої правої операції 
з найменшим пріоритетом, малюється вузол дерева із знайденою 
операцією і лівою гілкою та рекурсивно викликається функція, щоб 
побудувати дерево по регулярному виразу зліва. Якщо знайдена 
операція – не ітерація, то ще будується права гілка і рекурсивно 
викликається функція побудови дерева по регулярному виразу справа 
від операції. 

Побудова недетермінованого скінченного автомата за 
регулярним виразом 

 

Нехай )(RLL   - мова, що визначається регулярним виразом 

R . Побудуємо недетермінований скінченний автомат M, для якого 

)(MLL  . Почнемо з  найпростіших регулярних виразів. 

 Регулярному  виразу eR 0   відповідає автомат 

}){,,,},({ 0000 qqqM  , діаграма переходів 

якого має вигляд:  
 Регулярному  виразу  aaR ,0  відповідає 

такий автомат і діаграма 
переходів: 

}{),(

}).{,,,},,({

210

210210

qaq

qqqqM








 

Нехай для регулярних виразів R1 i R2 вже побудовані автомати 
M1 i M2: 

),,,,(:

),,,,(:

222222

111111

FqQMR

FqQMR








21 QQ   

 Побудуємо автомат для об’єднання двох регулярних 

виразів 210 RRR    )|( 210 RRR  . 

:),,,},{( 0000210 FqqQQM    

0q  - новий стан, 

.,    ),,(),( 110  aQqaqaq   

.,    ),,(),( 220  aQqaqaq   
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.),,(),(),( 221100  aaqaqaq   

 








випадкуіншому  в },{

  і      при ,

0210

2211210

qFFF

FqFqFFF




 

Тобто будується новий початковий стан, для якого задаються всі 
переходи, які раніше відбувалися в початкових станах автоматів M1 i 
M2 . При цьому старі початкові стани стають недосяжними, а новий 
початковий стан стає заключним тоді і тільки тоді, коли хоча б один 
зі старих початкових станів був заключним. 
 На рис. 21 наведено випадок, коли обидва початкових стана були 

незаключними 2211 , FqFq  , 

     Рис.21 

а на рис. 22 – ., 2211 FqFq   

Рис.22 
 Побудуємо автомат для конкатенації двох регулярних 

виразів .210 RRR   

:),,,,( 010210 FqQQM  








22210

2220

      при ,

      при ,

FqFFF

FqFF


 

1110 \  ),,(),( FQqaqaq    

220   ),,(),( Qqaqaq     
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Отже, M0  починає роботу, моделюючи автомат M1. Коли M0 

попадає в заключний стан автомата M1, можна вважати, що автомат 
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M0 знаходиться в початковому стані автомата M2 і далі автомат M0 

працює, моделюючи роботу автомата M2. 
На рис.23 наведено два випадки конкатенації автоматів M1 і M2: 
 

 
 Рис.23. 

 
Зазначимо, що стани А і С в обох випадках спочатку були 

заключними, але в першому випадку при конкатенації заключними 
бути перестали. Стан q2 в обох випадках став недосяжним. 

 Побудуємо автомат для ітерації *
10

RR  . 
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0q  - новий стан 
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Нижче наведено деякий автомат ),,,,( 11111 FqQM   для виразу 

1R  і результуючий автомат 0M . 

 
 
 
 Рис.24. 

 
Тут 1q  - недосяжний стан, а 0q - одночасно початковий і 

заключний стан результуючого автомата. 
 Побудуємо автомат для регулярного виразу 

 10
RR ( *  ). 
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Нижче наведено деякий автомат ),,,,( 11111 FqQM   для виразу 

1R  і результуючий автомат 0M . 

  
Рис.25. 

Рекомендації по реалізації. Для зручності роботи з 
недетермінованими скінченними автоматами пропонується створити 
структуру, яка складається з таблиці переходів автомату, масиву з 
ознаками заключності станів, лічильника кількості станів автомату. 

struct Avtomat 
{ 
List* Tablica[2000][20]; // Таблиця переходів автомату 
int Zakl[2000];         // Ознака заключності 
int n;                  // Кількість станів автомату 
}; 

Тут List – структура, яка складається зі стану та вказівника на 
елемент з наступним станом переходу: 

struct List 
{ 
  int Stan; 
  List* Next; 
}; 

Структура List  використовується,  оскільки в недетермінованому 
автоматі можуть бути переходи в кілька станів, які зберігаються в 
списку. 

На відміну від алгоритму детермінізації недетермінованого 
автомата (с. 30) тут можна передбачити унікальність імен. Для цього 
варто завести змінну цілого типу (номер нового стану), яка буде 
збільшуватись на 1 при кожному звертанні до рекурсивної функції 
побудови автомату.  

Можна використати для представлення недетермінованого 
автомата і наведену на с. 35 структуру (тривимірний масив символів і 
окремий масив для ознак заключності станів). Тоді для імен станів 
треба використовувати символи, а не цілі числа. 
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Для побудови множини вхідних символів Σ автомата M = (Q, Σ, 
δ, q0, F) виберемо у введеному користувачем регулярному виразі 
символи, які не є знаками операцій чи дужками, тобто будуть 
належати алфавіту.  
 Потім регулярний вираз перетворюється у регулярний вираз без 
дужок і з явним видом операції конкатенації. Паралельно будується 
цілочисловий масив пріоритетів виконання операцій (алгоритм 
перетворення наведений на с. 52). Далі виділяється місце під новий 
автомат й автомат ініціалізується. 
 Саму побудову недетермінованого скінченного автомата можна 
здійснювати за допомогою рекурсивної функції, в яку передається 
автомат та індекси початкового та кінцевого символів регулярного 
виразу, по якому будуватиметься автомат (спочатку передаються 
індекси всього виразу). 
 Якщо в функцію передали регулярний вираз з одного символу, то 
розглядаються два випадки: 

 цей символ порожній(“е”). Тоді заводимо один стан, який є 
заключним 

 символ належить алфавіту. В цьому випадку створюємо два 
стани: перший – початковий, другий – заключний і в 
табличку записуємо перехід у другий стан в місці перетину 
рядка, що відповідає початковому стану і стовпця, який 
містить ту букву алфавіту, що потрапила на вхід.  

 Після цього виходимо з функції. 
 Якщо ж  символів було декілька, то здійснюється пошук операції 
з найменшим пріоритетом і рекурсивно викликається функція, щоб 
побудувати автомат по регулярному виразу зліва (автомат а). Якщо 
знайдена операція – не ітерація, то ще будується автомат по 
регулярному виразу справа (автомат b). 
 Спочатку для нового автомату заводиться початковий стан, а в 
наступні стани переписуються стани та переходи автомату а. Далі 
автомат будується в залежності від операції, над якою програма 
працює в даний момент. 

Операція альтернативи (“|”). До нового автомату дописуються 
всі стани та переходи з автомата b, а в початковий стан 
переписуються об’єднання переходів з початкового стану автомата а і 
з початкового стану автомата b. Якщо хоч один із них був заключним, 
то і в новому автоматі початковий стан також буде заключним. Всі 
інші стани залишаються такими, як були в автомата а і b. 
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Операція конкатенації (“.”). До нового автомату дописуються 
всі стани та переходи з автомата b, а в початковий стан переписують 
переходи з початкового стану автомата а. В усі заключні стани 
автомату а дописуємо переходи, які містив початковий стан автомата 
b. Якщо початковий стан b був заключним, то в новому автоматі ці 
стани будуть заключними. Всі інші стани залишаються такими, як 
були в автомата а і b. 

Операція ітерації (“*”або “+”). У початковий стан нового 
автомата переписуємо переходи з початкового стану автомату а. 
Після цього шукаються заключні стани в а і до їхніх переходів 
дописуються ті переходи, які належали початковому стану автомата 
а. Для операції “*” перший стан стає заключним, а для “+” – ні. Всі 
інші стани залишаються такими, як були в початковому автоматі. 

Після побудови автомату за наведеним алгоритмом у створеному 
автоматі будуть недосяжні стани. Зокрема, такими станами будуть всі 
початкові стани проміжних автоматів. Недосяжні стани варто 
вилучити (алгоритм вилучення наведений вище на с.36). 
 

Побудова праволінійної граматики за регулярним виразом 

1. Для регулярного виразу  граматика має вид: ,},({ TSG   ),S ; 

2. Для регулярного виразу e : )},{,},({ SeSTSG  ; 

3. Для регулярного виразу Taa , : )},{,},({ SaSTSG  . 

Нехай ми маємо регулярні вирази  

),,,(:

),,,(:

22222

11111

SPTNGl

SPTNGl




 21 NN  . 

4. Для регулярного виразу 21 ll  граматика визначається так: 

)},|{,,( 3213213213 SSSSPPTSNNG   . 

5. Для регулярного виразу 21ll : ),,,( 14214 SPTNNG  , де вигляд 

правил 4P  визначається так:  

 якщо правило 1PxBA  , то це правило належить 4P ; 

  якщо правило 1PxA  , тоді 42 PxSA  ;   

 всі правила з P2 належать P4. 

6. Для регулярного виразу *
1)(l : ),,,( 55515 SPTSNG  , де вигляд 

правил 5P  визначається так:  
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 якщо правило 1PxBA  , то це правило належить 5P ; 

  якщо правило 1PxA  , то 5

5

P
xSA

xA









; 

  правило eSS |15   належить 5P . 

Приклад . Для регулярного виразу l=(101)*(010)* побудувати 
праволінійну граматику.  

Спочатку побудуємо правила проміжних граматик для самих 
простих регулярних виразів – ланцюжків терміналів:  
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 Далі будуємо правила граматик для більш складних виразів, 
враховуючи  пріоритети виконання операцій: 
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Остаточно для регулярного виразу l правила мають вид: 
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Перепозначимо нетермінали і правила однобуквеними іменами:  
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Отже, регулярному виразу l=(101)*(010)* відповідає праволінійна 
граматика  G=({S,A,B,C},{0,1}, P, S). 

Рекомендації по реалізації. Для зручності роботи з 
праволінійними граматиками пропонується створити структуру, яка 
складається з масивів правил та нетерміналів граматики і лічильника 
кількості правил граматики. 

struct Gramaticа 
{ 
AnsiString Prav[1000];    //масив правил та станів 
char Stan[1000];   //масив нетерміналів 
int n;           //кількість правил граматики 
}; 

 Крім цього, для того, щоб стани граматики мали назви, які не 
повторюються, варто завести глобальну змінну та ініціалізувати її 
так: 

  char  name='A'-1; 
Вона буде збільшуватись на 1 при кожному звертанні до 

рекурсивної функції побудови граматики.  
Для побудови множини терміналів  N автомата G = (N, T, P, S)  

виберемо у введеному користувачем регулярному виразі символи, які 
не є знаками операцій чи дужками, тобто будуть термінальними 
символами.  

Потім регулярний вираз перетворюється у регулярний вираз без 
дужок і з явним видом операції конкатенації. Паралельно будується 
цілочисловий масив пріоритетів виконання операцій (алгоритм 
перетворення наведений на с. 52). Далі динамічно створюється й 
ініціалізується нова граматика. 

Саму побудову граматики можна здійснювати за допомогою 
рекурсивної функції, в яку передається граматика та індекси 
початкового та кінцевого символів регулярного виразу, по якому 
будуватиметься граматика (спочатку передаються індекси всього 
виразу). 

Якщо в функцію передали тільки один символ, то в лічильник 
кількості правил граматики записуємо “1”, namе збільшуємо на 1 і 
записуємо в G->Stan[1] (це означає, що при першому проході 
початковий стан буде називатися “A”), а в G->Prav[1] записуємо той 
символ, індекс якого був переданий у функцію. Після цього виходимо 
з функції. 

Якщо ж  символів було декілька, то здійснюється пошук самої 
правої операції з найменшим пріоритетом і рекурсивно викликається 
функція побудови граматики для регулярного виразу, розташованого 
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зліва від знайденої операції (граматика g1). Якщо знайдена операція – 
не ітерація, то ще будується граматика по регулярному виразу справа 
від операції (граматика g2). 

Далі функція містить розгалуження і подальша побудова 
граматика залежить від операції, над якою в даний момент 
працюватиме програма. 

Операція альтернативи (“|”). Кількість нетерміналів нової 
граматики буде дорівнювати сумі кількості нетерміналів граматик g1 
та g2 плюс 1. Заводимо новий початковий стан, namе збільшуємо на 1 
– це буде назва стану. А в правила записуємо початкові стани 
граматик g1 та g2, об’єднані знаком альтернативи: 

G->Prav[1]=g1->Stan[1]+'|'+g2->Stan[1]; 
Дописуємо до нової граматики всі нетермінали та відповідні їм 

правила з граматик g1 та g2.  
Операція конкатенації (“.”). Кількість нетерміналів нової 

граматики буде дорівнювати сумі кількості нетермінілів граматик g1 
та g2. Усі стани з g1 переписуємо у нову граматику. А правила 
будуються за таким алгоритмом:  
 якщо останній символ правила граматики g1 був великою 

літерою (тобто назвою одного із нетерміналів граматики), то 
правило переписується в нову граматику без змін; 

 якщо останній символ належить алфавіту заданого регулярного 
виразу, то до правила граматики g1 дописується назва 
головного нетерміналу граматики g2; 

 якщо ж останній символ був порожній (“е”), то він видаляється 
з правила граматики g1, а на його місце записується назва 
головногонетерміналу граматики g2; 

 після того, як у нову граматику були записані перетворені 
правила з граматики g1, дописуємо до неї нетермінали та 
правила граматики g2 (без змін). 

Операція ітерації (“*”). Кількість нетерміналів нової граматики 
буде на 1 більше  кількості станів граматики g1. Заводимо новий 
головний нетермінал, namе збільшуємо на 1 – це буде назва 
головного нетермінала, а правило для нього утворюється так:  

G->Prav[1]=g1->Stan[1]+"|e"; 
Наступні нетермінали та правила переписуються, починаючи з 

першого. Крім того, якщо: 
 останній символ правила належить алфавіту заданого 

регулярного виразу, то для цього стану записується ще одне 
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правило: таке ж саме, але в кінець дописується початкового 
нетерміналу граматики G; 

 останній символ був порожній(“е”), то також для цього стану 
записується ще одне правило, аналогічно тому, що описано 
вище, тільки перед тим, як дописати  назву початкового 
нетрерміналу граматики G, видаляємо з правила символ “е”. 

Операція ітерації (“+”). Кількість станів нової граматики буде 
дорівнювати кількості станів граматики g1. Далі побудова граматики 
відбувається так само, як і для операції  “*”, тільки не створюється 
новий початковий нетермінал. 

Зазначимо, що праволінійна граматика, побудована по цьому 
алгоритму буде граматикою спеціального вигляду (с. 46). 
 

Побудова регулярного виразу за праволінійною граматикою 

 
Розглянемо рівняння, коефіцієнти і невідомі якого є 

регулярними множинами (виразами). Такі рівняння називаються 
рівняннями з регулярними коефіцієнтами:  

X= X+, де ,  – регулярні вирази. 
Покажемо, що X=* – розв’язок даного рівняння. Для цього 

підставимо його у рівняння: 
*= *+  

Очевидно, що обидві частини рівності описують мову слів, які є 
послідовністю символів ланцюжка  , можливо і порожньої довжини, 
яка закінчуються ланцюжком . 

Виявляється, що для рівнянь з регулярними коефіцієнтами може 
бути нескінченно багато розв’язків. Якщо в рівнянні  = e  (порожній 

ланцюжок), то X=*(+)  – також розв’язок рівняння. Тут  – 
довільний регулярний вираз. У цьому легко переконатися, 
підставивши  X=*(+) у рівняння і скориставшись тотожностями 1 
і 6 (див. с. 28) для регулярних виразів: + = ++.  

Якщо регулярний вираз  не включає в себе порожній ланцюжок 
е, то рівняння X=X+ має єдиний розв’язок  X= * . 

Оскільки розв’язків рівняння X=X+ у загальному випадку 
нескінченно багато, то будемо використовувати той, який називається 
найменшою нерухомою точкою. Для нашого рівняння  цей розв’язок 
має вигляд: X= * . 
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Під стандартною системою лінійних рівнянь з регулярними 
коефіцієнтами розуміють систему вигляду 
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де,  ij , i – регулярні вирази,  iX – змінні (i,j=1,2,…,n). 

Кожна стандартна система рівнянь має єдину нерухому точку. 
Розв’язуються такі системи методом виключення змінних. Якщо, 

наприклад, 11 , то перше рівняння можна представити  у вигляді 

  1111 XX , де 111112 ...   XX n , переписати у вигляді 

 *
111 )(X  і підставити у всі решта рівнянь. Отримаємо систему з 

меншою кількістю невідомих. І так далі. 
Покажемо на прикладі алгоритм перетворення праволінійної 

граматики у регулярний вираз, який базується  на застосуванні систем 
рівнянь з регулярними коефіцієнтами. 

Приклад. Побудуємо регулярний вираз за праволінійною 
граматикою ),},1,0{},,,({ SPBASG    

BSB

ABA

eSAS

P

1|0

1|0

|1|0

:






 

Дана граматика визначає мову, в якій у ланцюжках кількість 
символів 0  кратна трьом. 

Поставимо у відповідність граматиці G систему рівнянь з 
регулярними  коефіцієнтами. Для цього замість нетерміналів введемо 
змінні – невідомі регулярні вирази: 321 ,, xBxAxS  , замість 

операції альтернативи  “|” будемо використовувати знак  “+”, а 
замість символу  “”  – знак  “=”. Отримаємо систему рівнянь з 
регулярними коефіцієнтами: 
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Перетворимо перше рівняння системи: 
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Використаємо для останнього рівняння формулу 1x =*. 

Одержимо )0(1 2
*

1 exx  . Аналогічні дії зробимо з другим 

рівнянням і матимемо 3
*

2 01 xx  . Знайдений 1x  з першого  рівняння 

підставимо в третє, проведемо перетворення: 
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Останній вираз описує ту ж саму регулярну множину, що і 
граматика G. Отже, граматиці ),},1,0{},,,({ SPBASG   відповідає 

регулярний вираз  el  ****** 01)100101(001(1 . 

 

Перетворення недетермінованого скінченного автомата у 
регулярний вираз методом вилучення станів 

 
Назвемо узагальненим скінченним автоматом аналог 

скінченного автомата, де переходи позначені не символами, а 
регулярними виразами. Мітка шляху такого автомата – конкатенація 
регулярних виразів на переходах даного шляху. Слово w 
допускається узагальненим скінченним автоматом, якщо воно 
належить мові, що задається міткою деякого успішного шляху (шлях 
закінчується у заключному стані). 

Алгоритм.  
Перехід зі стану q в стан p по регулярному виразу r будемо 

позначати так: <q, r, p>. Якщо є кілька переходів із загальним 
початком і загальним кінцем (такі переходи називаються 
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паралельними), замінимо їх на один перехід, використовуючи 
операцію “+”.  

Наприклад, два переходи <q, r1, p> і <q, r2, p> замінимо на один 
<q, r1 + r2, p>. 

Розглянемо три випадки. 
1. Нехай мова L розпізнається деяким недетермінованим скінченним 

автоматом M=(Q, , , q1, {q2}) з одним заключним станом, який 
не співпадає з q1. Побудуємо еквівалентний йому узагальнений 
скінченний автомат з двома станами M1=({q1,q2}, , 1, q1,{q2}), де 
q1 q2.   

Вилучимо по черзі всі стани, крім q1 і q2. При вилученні стану 
деякого проміжного стану q потрібно для кожного переходу 
вигляду <p1, r1, q>, де p1  q, і для кожного переходу вигляду <q, 
r2, p2>, де p2  q, додати перехід <p1, r1r*r2, p2>, де регулярний 
вираз r – мітка переходу з q у q (якщо немає переходу з стану q у 
самого себе, то треба додати перехід <p1, r1r2, p2>, і знову усюди 
замінити паралельні переходи на один перехід, використовуючи 
операцію “+”. Якщо вилучається непроміжний стан q, тобто з 
нього не існує переходів, то просто видаляються всі переходи у 
цей стан.  

Після вилучення всіх станів, крім q1 і q2, вийде узагальнений 
скінчений скорочений автомат M1=({q1,q2}, , 1, q1,{q2}), де 
1={<q1, r11, q1>, <q1, r12, q2>, <q2, r21, q1>, <q2, r22, q2>}. 

Рис.26. 
 
Цьому автомату відповідає регулярний вираз 

R1=r11*r12(r22+r21r11*r12)*. 
Очевидно, що L(M)=L(M1) = L(R1).  

2. Якщо скінченний автомат M=(Q, , , q1, {q1}) має один 
заключний стан, який співпадає с початковим, то після вилучення 
всіх станів, крім початкового, залишиться узагальнений 
скорочений автомат M2 = ({q1}, , 2, q1,{q1}), де 2={<q1, r11, q1>}: 
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 Рис.27. 
Цьому автомату відповідає регулярний вираз R2 = r11*. Отже, 

L(M)=L(M2) = L(R2). 
3. Тепер нехай скінченний автомат M=(Q, , , q0, F) має n 

заключних станів. Тоді спочатку побудуємо еквівалентний йому 
узагальнений автомат M0, вилучивши всі незаключні стани, крім 
початкового стана. Потім для кожного заключного стана автомата 
M0 побудуємо свій скорочений узагальнений автомат. Побудовані 
скорочені узагальнені  автомати M1,…,Mn будуть мати такий 
вигляд, як на рис.26 або на рис.27. Кожному з них відповідає свій 
регулярний вираз R1,…,Rn.  Результуючий регулярний вираз R для 
автомата М має вигляд R=R1+…+Rn. 

 
Приклад. Розглянемо приклад недетермінованого скінченного 
автомату, який допускає ланцюжки з 0 та 1, в яких або на другій або 
на третій позиції з кінця стоїть одиниця. Автомат задамо діаграмою 
переходів. 

Рис.28. 
Перепишемо автомат, замінивши паралельні переходи 

регулярними виразами. 

   Рис.29. 
В автоматі є єдиний, крім початкового, незаключний стан В. 

Він непроміжний. Виключимо його до того, як будемо будувати 
скорочені автомати для заключних станів С і D. 
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Рис.30. 
Для заключного стану D виключимо проміжний стан C і 

отримаємо скорочений автомат МD : 

   Рис.31. 
Звідси одержимо 

  RD=r11*r12(r22+r21r11*r12)*= 
=(0+1)*1(0+1)(0+1)(*+(0+1)*1(0+1)(0+1))*. 

Враховуючи тотожності 7, 10 і 4  для регулярних виразів (с.28), 
маємо 

RD=(0+1)*1(0+1)(0+1).  
Регулярний вираз RD представляє один із ланцюжків, в яких на 

третій позиції з  кінця стоїть 1. 
Для заключного стану С треба вилучити не проміжний стан D, 

тобто його можна просто відкинути разом із переходами в нього,  

    Рис.32. 
отримати скорочений автомат MC  

     Рис.33. 
і регулярний вираз RC = r11*r12(r22+r21r11*r12)* = (0+1)*1(0+1). 

Цей вираз представляє ланцюжки, в яких другий з кінця символ 
дорівнює 1. 
 Остаточний результуючий регулярний вираз відповідає 
об’єднання скорочених автоматів для заключних станів С і D: 

R = RD+RC = (0+1)*1(0+1)(0+1)+(0+1)*1(0+1). 
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Рекомендації по реалізації. Для реалізації алгоритму опис 
автомату у вигляді таблицею переходів рекомендується перетворити 
у масив або список елементів структурного  типу. Кожен елемент 
масиву або списку – це перехід автомату. Назви станів автомату з 
ознакою їх заключності зберігаються окремо. Програмно тип 
переходу <q, r, p> зі стану q  в стан p по регулярному виразу r можна 
подати  так:  

struct Perehid 
{ 
char q;  // стан початку переходу 
char r[1000];  // регулярний вираз 
char p;   // стан кінця переходу 
}; 

 

Перетворення недетермінованого скінченного автомата у 
регулярний вираз методом рекурентних формул 

Нехай M = (Q, Σ, δ, q0, F) – недетермінований скінченний 
автомат, заданий діаграмою переходів. Побудуємо регулярний вираз 
R, що описує множину ланцюжків, якими позначені шляхи на 
діаграмі автомата М, які ведуть з початкового стана в заключні 
(L(R)=L(M)). Ця множина ланцюжків вибирається з множини всіх 
можливих шляхів автомату. Ці шляхи можуть проходити через 
обмежену підмножину станів, яка поступово розширюється. 
Спочатку будують найпростіші регулярні вирази, які відповідають 
шляхам, що не мають проміжних станів, тобто є вершинами чи 
дугами. Далі індуктивно будуються регулярні вирази для шляхів з 
одним проміжним станом і т.д. Нарешті генеруються вирази, що 
представляють всі можливі шляхи автомата. 

Алгоритм.  
 занумеруємо стани автомата М натуральними числами. 

Q={1,…,n}. Стан 1– початковий 
  позначимо через  Rij(k) - регулярний вираз, мова якого 

складається з множини міток w шляхів, які ведуть з стану i  в 
стан j  і не мають проміжних станів з номерами більшими за k 
(початкова і кінцева точки не є проміжними) 

 послідовно для всіх пар i, j станів автомата рекурентно 
обчислимо вирази Rij(0) ,..., Rij(n) 
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 результуючий регулярний вираз має вигляд: n
j

Fj

RR 1


 . Цей 

запис означає альтернативу регулярних виразів, які позначають 
шляхи від початкового стану автомата до його заключних 
станів. 

Рекурентне обчислення Rij(k ) (для всіх пар i, j станів автомата): 

 при  k = 0 : aeR
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ii 



),(  ,

)0(



; .    ,
),(  ,

)0( jiaR
jaia

ij  
 

 

 при  k ≠ 0 :   )1(*)1()1()1()( )(   k
kj

k
kk

k
ik

k
ij

k
ij RRRRR . 

Приклад. Розглянемо приклад детермінованого скінченного автомату, 
який допускає ланцюжки з 0 та 1, в яких є хоча б один 0. Автомат 
задамо діаграмою переходів. 

  рис.34. 
За алгоритмом для всіх пар i, j станів автомата рекурентно 

обчислимо вирази Rij(0) , Rij(1), Rij(2) : 
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1* +1* 0(е+0+1)*  = 1* 

1*0 +1* 0(е+0+1)*(е+0+1) = 1* 0(0+1)* 

+(е+0+1)(е+0+1)* =  

е+0+1+(е+0+1)(е+0+1)*(е+0+1)=(0+1)* 
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Під час перетворень використовувались тотожності для 
регулярних виразів (с.28). 

Результуючий регулярний вираз: n
j

Fj

RR 1


 = )2(
12R =1* 0(0+1)*. 

Лабораторні роботи 

Лабораторна робота на тему „Розпізнавання ланцюжків по 
заданих шаблонах в текстових файлах” 

 
Завдання 

 Вхідний текст зберігається у файлі і складається із слів, 
розділених пробілами. Ввести з клавіатури шаблон з метасимволами 
(метасимвол задається в конкретному варіанті). У вхідному тексті 
знайти слова (ланцюжки) за заданою маскою. Сформувати вихідний 
файл, перетворивши вхідний текст визначеним у конкретному 
варіанті способом. Метасимволи у шаблоні можуть повторюватись, 
але вони всі для конкретного варіанту однотипові.  
 Нижче наведено таблицю, в якій показано відповідність деякого 
введеного слова шаблону (у варіантах завдань є посилання на 
потрібні приклади). Метасимволи у шаблонах виділені жирним 
шрифтом. Іноді метасимволи у шаблонах повторюються і бувають 
різнотиповими. Для конкретного варіанту в умовах задач задається 
метасимвол тільки одного типу. 

 
Тестові приклади роботи з метасимволами для розпізнавання одного слова 

№ 
Слово Маска (шаблон) Результат 

1 ABBBa А*a True 
2 FgFjhk Fg[A-Z]jh[lk] True 
3 FgFjhk Fg[AFZ]jh[lk] True 
4 F [!A-Z] False 
5 a2aa a#a@ True 
6 aM5b a[L-P]#[!c-e] True 
7 BAT123khg B?T* True 
8 CAT123khg C?t* False 
9 Abjhj12 +\pjhj12 True 

10 Yyypkkooo Yyy(klo|p)kk{3} True 
11 aaahgfuuuu1 %hgf%l True 
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12 Yyypkkooot Yyy(klo|p)kk{3} False 
13 Tm T\p(abc)* True 
14 Taabcabc T+(abc)* True 
15 1234jk4kkk $jk#kkk True 
16 RrRkkii Rr&kk!#[!abc] True 
17 a1234jk4kkk [!abc]$jk#kkk False 
18 Klsss12888g Kl{1,3}12{2,5}g True 
19 Klssss12888g Kl{1,3}12{2,5}g False 
20 +Ab;cd \aAb\wcd True 
21 !ab!cd \aab\wcd False 
22 Тпрп;aaouм \Gпрп~^м True 
23 Klssss12+-*g Kl{s,4}12\+g True 
24 Klsss12888g Kl{s,4}12\+g False 
25 Абв333ннф А\Gв{2,}hh\g True 
26 Klssss12kg Kl{s}12(k|n|m)g True 
27 Kl++12kng Kl{4,+}12(k|n|m)g False 
28 Kl+++++12.g Kl{4,+}12~g True 
29 12F 12[!M-Z] True 
30 Kl312ge Kl$g!# True 

 
Варіанти завдань 

1. Метасимвол – [ланцюжок символів]. Зміст метасимволу – один з 
перерахованих символів повинен бути присутнім в слові в потрібній 
позиції (приклади 2, 3). Замінити в знайдених словах шукані символи 
на літеру ‘x’. 
2. Метасимвол – [діапазон символів]. Зміст метасимволу – один з 
діапазону символів повинен бути присутнім в слові в потрібній 
позиції (приклади 2, 6). Сформувати упорядкований список 
знайдених слів. 
3. Метасимвол – @. Зміст метасимволу @– одна довільна мала 
латинська буква повинна бути присутньою в слові в потрібній позиції 
(приклад 5). Сформувати новий текст, в який помістити знайдені 
слова в оберненому порядку. 
4. Метасимвол – [!діапазон символів]. Зміст метасимволу – один з 
символів, який не попадає в діапазон, повинен бути присутнім в слові 
в потрібній позиції (приклади 4, 6, 29). Сформувати новий текст, в 
якому знайдені слова будуть вилучені. 
5. Метасимвол – !#. Зміст метасимволу !#– один довільний символ, 
який не є цифрою повинен бути присутнім в слові в потрібній позиції 
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(приклад 16, 30). Знайти потрібні слова в другому реченні,  речення 
відділяються одне від одного крапками. Сформувати новий текст, в 
який помістити всі слова другого речення, переставивши знайдені 
слова на початок речення в порядку їх слідування. 
6. Метасимвол – [!ланцюжок символів]. Зміст метасимволу – один з 
символів, який не співпадає з перерахованими символами, повинен 
бути присутнім в слові в потрібній позиції (приклади 16, 17). 
Сформувати новий текст, в якому знайдені символи в словах будуть 
вилучені. 
7. Метасимвол – (ланцюжок символів 1 / ланцюжок символів 2). 
Зміст метасимволу – один з ланцюжків символів повинен бути 
присутнім в слові в потрібній позиції (приклади 10, 12). Сформувати 
новий текст, в який помістити всі знайдені слова, які починаються з 
великої літери. 
8. Метасимвол – *. Зміст метасимволу – ланцюжок довільних 
символів (приклади 1,7,8). Сформувати новий текст, в який помістити 
всі знайдені слова, впорядкувавши їх за довжинами. 
9. Метасимвол – ?. Зміст метасимволу – один довільний символ (або 
ні одного) повинен бути присутнім в слові в потрібній позиції 
(приклади 7, 8). Сформувати новий текст, в який помістити знайдені 
слова, вилучивши з них голосні літери. 
10. Метасимвол – $. Зміст метасимволу – ланцюжок довільних цифр 
повинен бути присутнім в слові в потрібній позиції (приклад 15, 30). 
Сформувати новий текст, змінивши в ньому знайдені  числа 
(ланцюжки цифр) на величину, рівну кількості цифр в ланцюжку. 
11. Метасимвол – +. Зміст метасимволу + – одна довільна голосна 
латинська літера повинна бути присутньою в слові в потрібній 
позиції (приклади 9, 14). Сформувати новий текст, в який помістити 
знайдені слова, змінивши в них регістр букв, що визначаються 
метасимволом, на протилежний. 
12. Метасимвол – {цифра}. Зміст метасимволу – ланцюжок 
однакових символів заданої довжини (цифра) повинен бути 
присутнім в слові в потрібній позиції. (приклади 10, 12). Сформувати 
новий текст, замінивши в знайдених словах ланцюжки шуканих 
символів на один такий же символ. 
13. Метасимвол – (ланцюжок символів)*. Зміст метасимволу – один, 
ні одного або декілька ланцюжків символів повинно бути присутнім в 
слові в потрібній позиції (приклади 13,14). Сформувати новий текст, 
перегорнувши в ньому знайдені ланцюжки, тобто символи в 
ланцюжку виводити в оберненому порядку. 
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14. Метасимвол – %. Зміст метасимволу – ланцюжок однакових 
символів повинен бути присутнім в слові в потрібній позиції. 
(приклад 11). Сформувати новий текст, замінивши в знайдених 
словах знайдені ланцюжки однакових символів на число, яке 
дорівнює їх кількості, і сам символ, оточений круглими дужками. 
Наприклад, аааа  4(а). 
15. Метасимволи – {цифра1, цифра2}. Зміст метасимволів – 
ланцюжок однакових символів заданої довжини повинен бути 
присутнім в слові в потрібній позиції. (приклади 18,19). Довжина 
ланцюжка повинна бути в діапазоні від цифра1 до цифра2. 
Сформувати новий текст, замінивши в знайдених словах ланцюжки 
шуканих символів на ланцюжок таких же символів максимальної 
довжини (цифра2). 
16. Метасимвол – \w. Зміст метасимволу – один алфавітно-цифровий 
символ або символ “;” . Замінити в знайдених ланцюжках шукані 
символи на два пробіли (приклади 20, 21). 
17. Метасимвол – \a. Зміст метасимволу – знак арифметичної операції 
(приклади 20, 21). Сформувати текст, переставивши в знайдених 
словах знаки операцій на початок. 
18. Метасимвол – \g. Зміст метасимволу – одна довільна глуха буква 
повинна бути присутньою в слові в потрібній позиції (приклад 25). 
Сформувати новий текст, в якому знайдені слова починати з великої 
літери. 
19. Метасимвол – \G. Зміст метасимволу – одна довільна дзвінка 
буква повинна бути присутньою в слові в потрібній позиції (приклади 
22, 25). Сформувати новий текст, в який помістити всі знайдені слова, 
довжина яких непарна. 
20. Метасимвол – &. Зміст метасимволу – велика латинська літера 
повинна бути присутньою в слові в потрібній позиції (приклад 16). 
Сформувати новий текст, в який помістити знайдені слова, 
переставивши велику літеру на початок слова.  
21. Метасимвол – #. Зміст метасимволу – одна довільна цифра 
повинна бути присутньою в слові в потрібній позиції (приклади 15, 
16). Сформувати новий текст, в якому знайдені символи в словах 
будуть подвоєні. 
22. Метасимвол – ~. Зміст метасимволу – один з розділових знаків 
повинен бути присутнім в ланцюжку в потрібній позиції (приклад 22, 
28). Сформувати новий текст, замінивши в знайдених ланцюжках 
кожну латинську букву на крапку. 
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23. Метасимвол – ^. Зміст метасимволу – ланцюжок довільних 
голосних букв (приклад 22). Вилучити з тексту знайдені слова,  
впорядкувавши ті, що залишились,  за їх довжинами. 
24. Метасимвол – {буква, цифра}. Зміст метасимволу – ланцюжок 
однакових букв довжиною цифра повинен бути присутнім в слові в 
потрібній позиції (приклади 23, 24). Сформувати новий текст, 
вилучивши в знайдених словах ланцюжки шуканих символів. 
25. Метасимвол – \+. Зміст метасимволу – ланцюжок знаків 
арифметичних операцій повинен бути присутнім в слові в потрібній 
позиції (приклади 23, 24). Сформувати новий текст, замінивши в 
ньому знайдені ланцюжки на число, рівне кількості знаків “+” в 
ланцюжку. 
26. Метасимвол – \p. Зміст метасимволу \p – одна довільна 
приголосна латинська літера повинна бути присутньою в слові в 
потрібній позиції (приклад 9, 13). Сформувати новий текст,  змінивши 
в знайдених слова регістр букв, що визначаються метасимволом,  на 
протилежний. 
27. Метасимвол – {буква}. Зміст метасимволу – ланцюжок однакових 
(більше одної) букв (буква) повинен бути присутнім в слові в 
потрібній позиції (приклад 26). Сформувати новий текст, замінивши в 
знайдених словах ланцюжки шуканих символів на ланцюжки таких 
же символів мінімальної довжини. 
28. Метасимвол – (символ / символ / символ). Зміст метасимволу – 
один з трьох символів повинен бути присутнім в слові в потрібній 
позиції (приклади 26, 27). Сформувати новий текст, замінивши в 
знайдених словах шукані символи на ланцюжок з трьох 
перерахованих символів. 
29. Метасимвол – {цифра,знак}. Зміст метасимволу – ланцюжок 
однакових знаків довжиною не меншою за цифра повинен бути 
присутнім в слові в потрібній позиції (приклади 27, 28). Сформувати 
новий текст, вилучивши в знайдених словах всі символи, які не є 
знаками.  
30. Метасимвол – {цифра}. Зміст метасимволу – ланцюжок 
однакових символів заданої довжини повинен бути присутнім в слові 
в потрібній позиції (приклад 25). Довжина ланцюжка повинна бути не 
меншою заданої (цифра). Сформувати новий текст, замінивши в 
знайдених словах ланцюжки шуканих символів на один відповідний 
символ. 
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Лабораторна робота на тему „Створення діалогових вікон 
Find, Replace, Delete з шаблонами для обробки текстових 
документів” 

 
Завдання 

 У системі Delphi, CBuilder, Visual Basic або у будь-якій іншій 
візуальній системі програмування розробити проект простого 
текстового редактора, який дозволяє використовувати шаблони, 
описані у попередній лабораторній роботі. Для цього на формі 
розмістити призначений для роботи з текстовими документами 
елемент керування типу ТRichEdit (ТRichTextBox). Дати можливість 
користувачу за допомогою одного з вікон діалогу користувача Find, 
Replace, Remake, Delete відповідно шукати, заміняти, перетворювати, 
знищувати слова в тексті, починаючи з початку тексту або з позиції 
курсору. 
  Вікно діалогу розробити, як звичайні вікно такого типу з 
можливостями пропуску знайденого слова, його заміною на інше або 
його знищення. В вікнах Replace, Remake і Delete передбачити 
кнопки Замінити все, Перетворити все і Знищите все відповідно. 
  

Приклад  використання метасимвола ? у вікні діалогу Replace 
 

 
Рис.35. 
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 Аналогічно виглядає діалог Remake, тільки для заміни програма 
автоматично видає текст за умовою попередньої лабораторної роботи. 
 

Приклад  вікон діалогу Delete і Find з метасимволами 

 
Рис.36. 

 
Для пошуку  використати маску з метасимволами, визначеними у 

відповідному варіанті попередньої лабораторної роботи.  
 У варіантах 5,11,12,16,19,20,25 розробити вікно діалогу Find, у 
варіантах 7,8,13,17,26,27,28,30 – вікно діалогу Replace (заміну 
проводити на введене користувачем слово), у варіантах 
1,3,9,10,14,15,21 – вікно діалогу Remake (заміну проводити згідно 
умови попередньої лабораторної роботи), у варіантах 2,4,6,18,22,23, 
24,29 – вікно діалогу Delete. 

Лабораторна робота на тему „Побудова скінченного 
автомата і праволінійної граматики”  

Завдання 
1. За заданим регулярним виразом побудувати за алгоритмами  

 праволінійну граматику;  
 недетермінований скінчений автомат (діаграму і таблицю 

переходів).  
2. Для отриманого недетермінованого скінченного автомата 

 детермінізувати автомат (побудувати діаграму і таблицю 
переходів);  

 вилучити недосяжні стани; 
 мінімізувати автомат (для парних номерів – методом 

побудови класів еквівалентності, для непарних – методом 
побудови таблиці нееквівалентних станів).  
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3. Розробити програму розпізнавання ланцюжка символів, що 
визначається вихідним регулярним виразом (застосувати для цього 
побудований мінімізований автомат). 

 
Варіанти завдань 

1. (00|1)*11(0|11)* 
2. ((001)*(100)*)|(10)* 
3. 0(101)*(11|01)1 
4. (00|11)*(01|e)(11)* 
5. (10|01|111)*0(11)* 
6. 0(121)*(12|01) 
7. (00|11)*(12|e)(11)+ 
8. (ba)*(e|ab)((abb)*|(aa)*) 
9. ab(bab)*(aa)*a 
10. b(bab|c)*(aa)*a 
11. (aa|e)(ab)*b(ba)* 
12. ba(aba|bb)*(ab)* 
13.  bb(aa|ba)*b(ab)* 
14. ab(bab)+(aa)*(a|c) 
15.  (xyy)*(x|e)(yxy)*y* 
16.  (x|z)(xy)*x|(yx)* 
17. (x|y)*(x|y)x(yx)* 
18.  (yx|yy)(xx)*(y|x)* 
19.  (yx)*|(yy)*yxy(xx)* 
20.  y(yx)*|(yyy)*(yy|x)* 

21. (d|cc)*cd(d|cc)* 
22. (cdc)*(cc|d)*(cd)* 
23. cd(cd)*(cc|dc) 
24. (dd|e)*(dc|d)(cc)* 
25. (cdd|dc|c)*d(cd)* 
26. (dc)*(cc|d)*|a(cd)* 
27. (21|e)*(12|2)(122)* 
28. 12(212)*(11)*2* 
29. 12+(212)*(2|0)* 
30. (2|1|0)*(12|2)(122)* 
31. (1|e)(212)*2(121)* 
32. 12(1|21|22)*(21)* 
33.  (2211|21)*2(1|2) 
34.  (nkn)*(n|e)(kn)*k* 
35.  (k|n)(kn)*nk(n|k)* 
36.  (nkn|n)(kn)*(n|k) 
37.  (kn)*|(kk)*n(k|nk)* 
38.  (nk)*|(nn|e)*(nn|k)* 
39. (m|k|n)(kn)*(n|k) 
40. (k|n)+(kn)*(n|kk) 

 

Лабораторна робота на тему „Алгоритми перетворення 
моделей представлення регулярних мов” 

 
Завдання 

Розробити програмну реалізацію алгоритмів перетворення.  
 

Варіанти завдань 
1. вилучення недосяжних станів автомата (див. с.36); 
2. перетворення таблиці переходів НСА в таблицю переходів 

ДСА (див. с.32); 
3. перевірки еквівалентності двох ДСА (див. с.43); 
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4. перетворення праволінійної граматики у граматику 
спеціального вигляду (див. с.46); 

5. перетворення праволінійної граматики з трьома 
нетерміналами у регулярний вираз (див. с.63); 

6. перетворення регулярної граматики в НСА (див. с.54); 
7. перетворення регулярного виразу у бінарне дерево (див. с.52); 
8. перетворення ДСА у регулярну граматику (див. с.45); 
9. перетворення НСА у регулярний вираз методом вилучення 

станів (див. с.65); 
10. перетворення НСА у регулярний вираз методом рекурентних 

формул (див. с.69); 
11. розв’язування системи третього порядку з регулярними 

коефіцієнтами  методом виключення змінних (див. с.63); 
12. *перетворення регулярного виразу в праволінійну граматику 

(див. с.59); 
13. *перетворення регулярного виразу в НСА (див. с.54); 
14. мінімізації ДСА за допомогою таблиці нееквівалентних станів 

(див. с.40); 
15. *мінімізації ДСА за допомогою побудови класів 

еквівалентності (див. с.37); 
16. перезавантаження операцій ітерації (*) і конкатенації для 

структури автомат (див. с.54); 
17. перезавантаження операцій ітерації (+) і альтернативи для 

структури автомат (див. с.54); 
18. перезавантаження операцій ітерації (*) і конкатенації для 

структури праволінійна граматика (див. с.59); 
19. перезавантаження операцій ітерації (+) і альтернативи для 

структури праволінійна граматика (див. с.59); 
20. побудови множин First для кожного нетермінала 

праволінійної граматики; перевірки виконання першої LA(1)- 
умови [3,16]. 

Лабораторна робота на тему „Побудова аналізаторів 
методом рекурсивного спуску” 

 
Завдання  

Написати для даної граматики (попередньо перетворивши її, 
якщо це потрібно) аналізатор, що діє методом рекурсивного спуска. 
Намалювати синтаксичні діаграми для всіх нетерміналів і дерева 



 80 

розбору для двох ланцюжків довжиною виведення не меншою п’яти. 
Навести приклади ланцюжків, вивідних у даній граматиці. 

 
Варіанти завдань 

21) S  E       22) S  P := E | if E then S  
E  () | (E {, E}) | A            P I | I (E)  
A  a | b | c | d            E  T| E+T  

T  F {*F}  
    F  P | (E)  

     I  x | y  
       

      23) S  type I = T {; I = T}     24)   S  P = E | while E do S  
    T  int | record  I: T {; I: T} end    P  I | I (E {, E})  

      I  aC | bC | cC       E  E - T | T  
    C1|2        T  T * F | F  

F  P | (E)  
I  a | b | c  

 
25)   S  E        26)  S  I := E | if E then S else S  

E  [] |() | I     I  a | b | c 
E  (E {, E})       E  T {+T}  

 E  [E {, E}]       T  F {*F}  
   I  x | y | z      F  I | (E)  

 
27) E  E+T | E-T | T          28) E  E+T | E-T | T  
      T  T*P | P             T  T*F | T/F | F  
      P  (E) | I              F  I | I^N | (E)  
     I  a | b | c              I  a | b | c | d  

        N  2 | 3 | 4  
       
29) S  begin I = T {; I = T} end;   30) S  P = E | repeat S until E  

      T  T*F | T/F | F           P  x | y  
      I  a | b | c            E  E + T | T  
    C 3 | 2           T  T * F | F  
    F  I | I^C            F  P | (E)  
 

Приклад виконання лабораторної роботи 
Умова:  E  id  

E  <N>  
E  (N)           
N  N + E | N-E | E 
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// Перетворена граматика  
//   G=({E,N},{id,-, +,(,),<,>},P,E)  
//   P:  E-> id |<N> |(N) 
//       N-> E{(+|-)E} 
 
char c;  // поточний символ 
void E();  // нетермінал E 
void N();   // нетермінал N 
 
void error() 
{ printf("Не належить мові \n"); exit(0);} 
 
void N() 
{E();while ((c=='+')||(c=='-')){c=getchar();E();}}  Рис.37. Нетермінал Е 
 
void E() 
{if (c=='<') { 
     c=getchar();N(); 
        if(c!='>') error(); 
        c=getchar(); 
        } 
 else if (c=='(') { 
     c=getchar();N(); 
        if(c!=')') error(); 
        c=getchar();       Рис.38. Нетермінал N 
        } 
 else if((c=='i') && (getchar()=='d'))c=getchar();   else error(); 
} 
 
void main() 
{ printf("Введіть ланцюжок \n");    
  c=getchar();  E(); 
  if(c=='\n') printf("Належить мові \n");   else printf("Не належить мові \n"); 
} 

 
Рис. 39. Дерево розбору для ланцюжка <(id+id)-(id+id+id)> 
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