
Definirea automatului Pushdown

Automatul pushdown este in principiu un automat nedeterministic finit cu e-
tranzitii si care in plus are inca o facilitate o stiva in care poate sa retina simboluri. 
Prezenta unei stive inseamna ca ,spre deosebire de automatele finite, automatul 
pushdown isi poate aminti o cantitate infinita de informatie.Cu toate acestea, spre 
deosebire de un computer, care are proprietea de a-si aminti oricat de multe informatii, in 
orice ordine, automatul pushdown poate accesa informatia de pe stiva sa intr-o maniera 
last-in-first-out.

Din aceasta cauza sunt limbaje care pot fi recunoscute de anumite programe, dar 
nu sunt recunoscute de nici un automat pushdown. De fapt, automatul pushdown 
recunoaste toate si numai limbajele independente de context. Sunt multe limbaje 
independente de context, dar exista de asemenea limbaje care nu sunt independente de 
context.Un astfel de exemplu il reprezinta limbajul {0n1n2n |n>0}.

Un automat pushdown arata astfel:

Intrare --------> Controlul starilor finite----------------> Acceptare/Neacceptare
^
|
|
Stiva

Putem deci privi automatul pushdown ca dispozitivul din figura de mai sus. Un 
“control al starilor finite” citeste intrareul, cate un simbol o data.Automatul pushdown are 
voie sa observe simbolul din varful stivei sale si sa ia decizia in ce stare sa treaca in 
functie de simbolul care tocmai a fost citit si simbolul care este in varful stivei.Sau poate 
sa faca o tranzitie folosind e ca simbol de intrare,in loc de un simbol nevid..Intr-o 
tranzitie automatul pushdown:

1. Consuma de la intrare simbolul pe care il foloseste pentru a efectua tranzitia. 
Daca e este folosit,atunci nu este consumat nici un simbol de la intrare.

2. Merge intr-o stare noua,care poate sa fie sau sa nu fie aceeasi cu starea 
anterioara.

3.Poate sa inlocuiasca simbolul din varful stivei cu orice cuvant.Cuvantul poate sa 
fie e, care corespunde cu un pop executat asupra stivei.Poate sa fie acelasi simbol care a 
aparut in varful stivei inainte; adica nu s-au efectuat modificari asupra stivei. De 
asemenea poate sa inlocuiasca simbolul din varful stivei cu un alt simbol, care astfel va 
produce schimbari asupra varfului stivei. In sfarsit,simbolul din varful stivei poate fi 
inlocuit de doua sau mai multe simboluri, care au ca efect posibil schimbarea simbolului 
din varful stivei si apoi executarea de unu sau mai multe pushuri asupra stivei.

Exemplu:

Sa consideram limbajul:



Lww
R = { wwR| w este in (0|1)*}.

Pentru acest limbaj se poate construi un automat pushdown dupa cum urmeaza.
1. Pornim din starea q0 care reprezinta o presupunere ca inca nu am vazut 

mijlocul;  adica inca nu am vazut sfarsitul sirului w care trebuie apoi sa fie 
urmat de inversul sau. Cat suntem in starea q0 citim simboluri si le asezam pe 
stiva.

2. In orice moment putem ghici ca am gasit mijlocul, adica sfarsitul lui w. In 
acest moment, w se va gasi pe stiva cu sfarsitul in partea superioara a stivei si 
cu inceputul in partea inferioara.Simbolizam acest lucru prin trecerea 
spontana(adica prin e-tranzitie) in starea q1. 

3. O data trecuti in starea q1 comparam simbolurile de la intrare cu simbolurile 
din varful stivei,.Daca se potrivesc, consumam simbolul de la intrare, scoatem 
varful stivei si continuam. Daca nu se potrivesc, am ghicit gresit, w-ul ghicit 
de noi nu este urmat de wR . Aceasta ramura se termina aici.

4. Daca am reusit sa golim stiva, inseamna ca am reusit sa vedem w urmat de 
wR. Aceeptam acest sir care a fost citit pana in acest moment.

Un  automat pushdown (PDA) este un obiect matematic  definit in modul urmator P = 
(Q,∑,Γ,δ,q0,z0,F) unde :

     Q - este  o multime finita de simboli ce reprezinta  starile  posibile pentru unitatea de 
control a automatului;
     Γ - este  multimea  finita  a  simbolilor  utilizati  pentru stiva;
     δ - este functia  care  descrie modul in care  se  obtine  starea urmatoare  si  informatia  
care se  introduce  in  stiva pentru o combinatie stare, intrare, continut stiva data;
     q0 este starea initiala a unitatii de control;
     z0 este  simbolul  aflat in  virful  stivei  in  starea 
         initiala;
     F reprezinta multimea finita a starilor finale.

     O   configuratie  de  stare a automatului  este  un  triplet (q,w,a) din (Q x T* x Γ*) 
unde :

     q - reprezinta starea unitatii de control;
     w - reprezinta  partea din banda de intrare care nu  a  fost inca  citita.  Daca  w  = e 
inseamna  ca  s-a  ajuns  la sfirsitul benzii de intrare;
     a - reprezinta continutul stivei.

Sa construim automatul pushdown P pentru a accepta limbajul prezentat mai sus.Mai 
intai, sunt cateva detalii care nu sunt prezente in acel exemplu si care trebuie intelese 
pentru a putea folosi stiva cum trebuie.Vom folosi un simbol Z0 care sa simbolizeze 
sfarsitul stivei. Trebuie sa facem acest lucru pentru ca dupa ce am scos w din stiva si am 
realizat ca avem wwR sa avem ceva in stiva pentru a putea face tranzitia in starea 
q2,finala. Deci, automatul nostru pushdown poate fi descris astfel:



P = ({q0,q1,q2},{0,1},{0,1,Z0},δ,q0,Z0,{q2})

unde δ este definit de regulile de mai jos:

1.δ(q0,0,Z0)={q0,0Z0} si δ(q0,1,Z0) = {(q0,1Z0)} Una din aceste reguli se aplica 
initial, cand suntem in starea q0 si am vazut simbolul de start Z0 in varful stivei.Citim 
intrarea si o punem in stiva, lasand Z0 pentru a marca sfarsitul stivei.

2.δ(q0,0,0) = {(q0,00)}, δ(q0,0,1) = {(q0,01)},δ(q0,1,0) = {(q0,10)} si δ(q0,1,1) = 
{(q0,11)}. Aceste reguli ne permit sa stam in starea q0 si sa citim intrarea punand in stiva 
ce simboluri citim.

3. δ(q0,e,Z0) = {(q1,Z0 )}, δ(q0,e,0) = {(q1,0)} si δ(q0,e,1)={(q1,1)}. Aceste reguli 
permit trecerea din starea q0 in starea q1 in care se incearca identificarea lui wR.

4. δ(q1,0,0) = {(q1,e)} si δ(q1,1,1) = {(q1,e)}. In aceasta stare putem scoate 
simboluri din stiva si sa verificam daca se potrivesc cu ceea ce era deja in stiva.

5. δ(q1,e,Z0) = {(q2,Z0)}. Si in sfinal, daca nu mai exista nimic la intrare si varful 
stivei este gol, trecem in starea finala q2.

Exercitii:

1. Sa se determine limbajul acceptat de urmatorul automat cu stiva:
PD = {(q0,q1,q2,q3),(a,b,c),(a,b,c,z),m,q0,z,(q3)}
(q0,a,z) = {q0,az}
(q0,a,a) = {(q0,aa)}
(q0,c,a) = {(q1,a)}
(q1,b,a) = {(q1,e)}
(q1,b,z) = {(q1,bz)}
(q1,b,b) = {(q1,bb)}
(q1,c,b) = {(q2,b)}
(q2,b,b) = {(q2,e)}
(q2,e,z) = {(q3,e)}

Sa se indice evolutia pentru sirul de intrare aacbbbcb.

2.Sa se construiasca automatul cu stiva care accepta urmatorul limbaj:
L = {wcwR| w  {a,b}*}.

3.Sa se construiasca automatul cu stiva care accepta urmatorul limbaj:
L = {0i1j| 0<j<i}

4.Sa se construiasca automatul cu stiva pentru limbajul:
L = {ancbn}

5. Sa se construiasca automatul cu stiva care accepta urmatorul limbaj:
L = {w| w contine un numar egal de a si b}



6. Sa se construiasca automatul cu stiva care accepta urmatorul limbaj:
L = {anbm| n>0,m>0, n<m sau m < 2*n}

7. Sa se construiasca automatul cu stiva care accepta urmatorul limbaj:
L = {anbman|n,m1}{anbmcm|n,m1}


