
Automate finite nedeterministe

Automatele finite nedeterministe sunt foarte asemanatoare cu cele deterministe. 
Un automat finit nedeterminist,pentru un acelasi simbol poate tranzita in mai multe stari 
deodata. Acest lucru inseamna ca automatul poate ghici ce anume urmeaza ca date de 
intrare.De exemplu, cand automatul este folosit sa caute anumite secvente de 
caractere(cuvinte cheie,de exemplu) intr-un string, este folositor sa “ghicim” ca suntem la 
inceputul unui astfel de string si sa folosim o secventa de stari care sa nu faca altceva 
decat sa verifice ca stringul intr-adevar apare.

Definitia Automatului Finit Nedeterminist

Sa dam o definitie formala a automatului finit nedeterminist.Un AFN(automat 
finit nedeterminist) este reprezentat ca un AFD(automat finit determinist):

A = (Q,∑,δ,q0,F)

unde:
1. Q este un set finit de stari.
2. ∑ este un set de simboli de intrare.
3. q0 este un membru al setului Q si este starea de start.
4. F, este un subset al lui Q, fiind setul de stari finale.
5. δ este functia de tranzitie care ia ca parametrii o stare din Q si un simbol de 

intrare din ∑ si intoarce un subset din Q. Sa observam ca singura diferenta 
intre un AFN si un AFD este in tipul de valori intoarse de functia de tranzitie.

Limbajul acceptat de un AFN

Un NFA accepta un sir daca se poate face o secventa de alegeri pe baza 
simbolurilor din sir, astfel ca plecand din starea initiala sa putem ajunge intr-una din 
starile finale.

Teorema

Un limbaj L este acceptat de un AFD daca si numai daca L este acceptat de un 
AFN.



Aceasta teorema ne spune ca daca putem construi un AFD care sa accepte un 
limbaj, in mod sigur putem construi un AFN care sa accepte acel limbaj si reciproc daca 
putem construi un AFN care sa accepte un limbaj sigur putem construi un AFD care sa 
accepte acel limbaj.

De obicei un AFN e mult mai usor de construit pentru un limbaj decat un AFD. 
Precum spuneam mai sus intotdeauna putem converti un AFN intr-un AFD, dar AFD 
poate sa aiba exponential mai multe stari.

Sa vedem un exemplu:
L={w|w{0,1}*,w se termina in 01}.
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Figura de mai sus prezinta un automat finit nedeterminist care are rolul de a 
accepta doar acele siruri de 0 si 1 care se termina in 01.Starea Q0 este starea initiala si 
putem gandi automatul ca fiind in starea Q0 atata vreme cat nu a ghicit inca ca a inceput 
01 final.Evident, este posibil ca urmatorul simbol sa nu inceapa 01 final chiar daca 
simbolul care urmeaza este 0.

Automate finite cu e-tranzitii

Vom vorbi in continuare de o noua extensie a automatelor finite.Noua facilitate pe 
care o vom introduce este permiterea tranzitiilor prin simbolul e,caracterul vid.In 
consecinta un astfel de automat poate sa faca o tranzitie fara sa primeasca nici un symbol 
in starea respective

Sa prezentam un exemplu. Automatul de mai jos accepta acele siruri pentru care 
exista o cale din starea de start spre starea finala.Cu toate acestea fiecare e-tranzitie este 
“invizibila” adica nu contribuie cu absolut nimic la acceptarea sirului ci determina o 
tranzitie.

In exemplul de mai jos AFN-ul prezentat accepta numere zecimale formate din:
1.Un semn +/- optional
2.Un sir de numere de la 0-9
3.Un punct zecimal

Q0 Q1 Q2



4.Un nou sir de cifre de la 0-9.Fie acest sir , fie cel de la 2 poate sa fie gol, dar nu 
pot fi goale amandoua in acelasi timp.Pot sa fie nevide in schimb amandoua in acelasi 
timp.

                                  0,1,…9                                            0,1,…9

                                  e,+-                     .                            0,1,..9                    e 
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Constructia unui automat finit nedeterminist care accepta 
limbajul descris de o expresie regulata data

     Algoritmul  pe  care  il  vom  prezenta  utilizeaza   direct structurile din definitia 
expresiilor regulate.

Intrare: O expresie regulata r asupra unui alfabet T
Iesire  Un automat finit nedeterminist (N) care accepta  limbajul L(r).

     Pentru  construirea automatului se identifica  in  structura expresiei  r  structurile care 
in mod recursiv  compun  structura expresiei  si  se construiesc  automatele  finite  
nedeterministe (AFN) elementare corespunzatoare.

1. Pentru expresia e, automatul   care   accepta   limbajul corespunzator este :
                                       e   

Start

2. Pentru   expresia   a,   automatul   care   accepta   limbajul 
   corespunzator este :
                                    a
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3. Fie  doua  expresii regulate r,t pentru  care  s-au  construit 
   automatele finite nedeterministe corespunzatoare N(r) si N(t).

     a. pentru expresia regulata r|t limbajul este acceptat de automatul care din starea 
initiala trece in starea Q1 prin e, din Q1 trece in Q2 prin N(r) ,din Q2 trece in Qf  prin e sau
din starea initiala trece in Q3 prin e, din Q3 trece in Q4 prin N(r) ,din Q4 trece in Qf  prin e

     b. pentru  expresia regulata rt limbajul corespunzator  este acceptat de un automat ca 
mai  jos:
                                            e                       N(r)                 N(t)                    e  

Start

Se   observa  ca  in  acest  caz  starea  finala  a   automatului corespunzator   expresiei  r  
coincide  cu  starea   initiala   a automatului corespunzator expresiei t.
     c. pentru  expresia regulata r* limbajul corespunzator  este acceptata de un automat 
care din starea initiala poate sa treaca in starea finala sau in starea Q1 prin e ,din Q1 poate 
sa treaca in Q2 prin N(r),iar din Q2 poate sa treaca in Q1 sau in Qf prin e.
     d. pentru expresia (r) limbajul corespunzator este  acceptat de automatul care accepta 
N(r).

Conversia unui automat finit nedeterminist (AFN) intr-un                   
automat finit determinist(AFD)

     Avind in vedere echivalenta intre cele doua automate determinist si nedeterminist se  
pune  problema cum se poate construi un  automat  determinist echivalent unui automat 
nedeterminist dat. In cele ce urmeaza vom considera  ca  automatul  finit nedeterminist  a  
fost  construit pornind de la o expresie regulata pe baza constructiei prezentate 
in  paragraful anterior. Algoritmul care  construieste  automatul determinist  utilizeaza o 
metoda de construire  a  submultimiilor unei  multimi  date. Diferenta intre automatele  
deterministe  si cele  nedeterministe  este  data de functiei  δ. 
Automatul  determinist se va construi calculind in  mod  recursiv starile  acestuia, 
simulind in paralel toate evolutiile  posibile pe care le poate parcurge automatul  
nedeterminist. Starea initiala  a automatului finit determinist va corespunde  multimii 
starilor  din  automatul nedeterminist in care  se  poate  ajunge pornind   din   starea   
initiala  Q0  si   utilizind   numai  e-tranzitii.  Orice stare q' a automatului  determinist  
corespunde unei  submultimi  S'  inclusa in S  a  automatului  nedeterminist.  Pentru 
aceasta stare si un simbol de intrare a din T, 

     δ(q',a) = {q apartine S| exista s din S' a.i. q = δ (s,a)}.

Qi Q1 Q2 Q3
Qf



     Rezulta  deci ca in functionarea AFD care simuleaza de  fapt functionarea AFN se 
urmaresc simultan toate "caile" pe care poate evolua    automatul   finit   nedeterminist.   
Algoritmul    care construieste automatul finit determinist echivalent cu un automat 
nedeterminist dat utilizeaza doua functii : e-inchidere si  move. Functia   e-inchidere  : 
P(S) ->P(S)(P(S) multimea partilor multimii de stari S)  determina   pentru  fiecare 
multime S' inclusa in S setul starilor in care se poate ajunge datorita e-tranzitiilor.   
Considerind  o  stare  q  a   automatului   finit determinist (AFD), aceasta reprezinta de 
fapt o submultime S' inclusa in S al automatului nedeterminist. Notam cu 

     e-inchidere(q) = U e-inchidere({s})
                     s din S'

unde daca s apartine S este o stare care nu are e-tranzitii atunci:

     e-inchidere({s}) = {s}

altfel

     e-inchidere({s}) = {s} U  U e-inchidere({s'})
                             s' din δ (s,e)

     Constructia  functiei  e-inchidere pentru o  multime  S'  se poate face utilizind 
urmatorul algoritm :

     A = S'
     B = multimea vida
     cit timp A \ B ≠ multimea vida executa
       fie t din (A \ B)
       B = B U {t}
       pentru fiecare u din S astfel incit δ (t,e) = u executa
          A = A U {u}
     e-inchidere(S') = Afinal

     Functia  move  :  P(S) x T ->  P(S)  este  utilizata  pentru 
constructia  starii  urmatoare a automatului determinist.  Astfel 
pentru o stare q a automatului determinist, caruia ii  corespunde 
o multime S' inclusa in S, si o intrare a din T, 

     move(q,a) = U δ (s,a)
                 s din S'
Constructia automatului determinist se face prin constructia unei 
tabele  de  tranzitii  tranz_AFD  si  a  unei  multimi  de  stari 
stari_AFD.

     stari_AFD = {e-inchidere({s0})}



     A = multimea vida
     cit timp stari_AFD \ A ≠ multimea vida executa
       fie t apartine (stari_AFD \ A)
       A = A U {t}
       pentru fiecare a din T executa
          B = e-inchidere(move(t,a))
          stari_AFD = stari_AFD U {B}
          tranz_AFD[t,a] = B
       
Exercitii:
Construiti AFN-urile care sa accepte urmatoarele limbaje.Dupa constructia AFN-
urilor,construiti AFD-urile echivalente.
1.Limbajul format din toate sirurile din alfabetul {0,1,…9} asa incat ultima cifra sa mai fi 
aparut si inainte.
2. Limbajul format din toate sirurile din alfabetul {0,1,…9} asa incat ultima cifra sa nu 
mai fi aparut si inainte.
3.Limbajul format din toate sirurile din alfabetul {0,1} in asa fel incat exista doua zerouri 
separate de un numar de simboluri multiplu cu 4.
4.Sa se construiasca AFN care sa accepte sirurile generate de expresia regulata 
(a|b)*a(a|b)(a|b).
5.Limbajul format din toate sirurile din alfabetul {0,1} asa incat numarul de 0 si numarul 
de 1 este par.
6.Limbajul format din toate sirurile din alfabetul {a,b,c} asa incat sirurile incep cu 0 sau 
mai multi a, se continua apoi cu 0 sau mai multi b, si in final au 0 sau mai multi c.
7.Limbajul format din toate sirurile din alfabetul {0,1} care sunt formate fie numai din 01 
repetat o data sau de mai multe ori , fie din 010 repetat o data sau de mai multe ori.
8. Limbajul format din toate sirurile din alfabetul {0,1} care nu contin aparitii 
consecutive ale simbolului 1.
9. Limbajul format din toate sirurile din alfabetul {0,1} care contin cel putin un 0 si un 1.


