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Het “frame” van handout 6A is te vinden op de DS-website. Dit frame bestaat uit: de volledige
versie van paragraaf 1 en daarnaast (enkel) de titels van de vier verdere paragrafen 2, 3, 4, 5.
Paragraaf 1 verschaft een nuttig informeel overzicht, ook weer aangaande inductie en recursie.
Bij de invulling van de verdere paragrafen krijgt paragraaf 4 nu voorrang, en wel vanwege de
interessante raking aan diverse eerdere DS-thema’s. Bovendien levert de thematiek, eindige
automaten, nuttige extra voorbeelden van inductie en recursie. Al met al stof genoeg voor
allerlei soorten opgaven.

Definitie 1. Zij G een multi-graaf (voluit: een gerichte multi-graaf) in de zin van handout
2B, Definitie 3(iii) (pp. 5–6),

G = (V,R)

Ter herinnering: V is een verzameling van zgn. knopen en R is een verzameling van tripels
(x, a, y) met x, y ∈ V . Zo’n tripel uit R heet een pijl in G van x naar y met label a (of,
kortweg, een a-pijl van x naar y in G). Een pad in G is een eindige niet-lege rij knopen
zodanig dat er voor elke knoop (afgezien van de laatste) in die rij een pijl naar de volgende
knoop in de rij is. Het label van die pijl noteren we ook in de rij, en wel tussen de twee
knopen. (Aldus wordt een pad: een eindige niet-lege rij van oneven lengte, met knopen op
de oneven posities en met labels op de even posities. Voor elk opvolgend stel x, a, y in de rij,
met x op oneven positie, moet gelden: (x, a, y) ∈ R.) Onder de lengte van een pad verstaat
men gewoonlijk: het aantal pijlen erin. (Dat is dus het aantal knopen minus 1.)

(i) We veronderstellen voortaan dat bij een multi-graaf G een specifieke verzameling L
gegeven is die tenminste alle labels bevat die voorkomen in de pijlen binnen G. We
laten de mogelijkheid open dat L ook nog andere elementen bevbat. Alle elementen
van L worden labels genoemd. Te onderscheiden zijn dus ten aanzien van G: “gebruikte
labels” (de labels uit L die voorkomen in pijlen binnen G) en “ongebruikte labels” (de
overige labels uit L). De G als boven noteren we nu met L ook wel expliciet als:

G = (V,L,R)

(ii) Zij w een eindige rij labels (uit L), w = (a1, a2, . . . , an). (Deze rij mag eventueel leeg
zijn: n = 0, w = ().) Onder een w-pad verstaan we een pad in G ter lengte n waarvan
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de pijlen achtereenvolgens gelabeld zijn met de a1, a2, . . .,an. Als x de eerste knoop is
in het pad en y de laatste, dan spreken we van een w-pad van x naar y.

Definitie 2. Zij G een multi-graaf, G = (V,L,R). De transitiefunctie van G is de volgende
functie t. Het domein van t is V ×L en voor x ∈ X en a ∈ L is t(x, a) de verzameling van
alle y ∈ V zodanig dat (x, a, y) ∈ R; m.a.w.: zodanig dat er een a-pijl is van x naar y. We
noteren deze transitiefunctie ook wel als: tG.

Opmerking 1. Zij, omgekeerd, (V,L, t) een tripel bestaande uit: een verzameling V , een
verzameling L en een functie t van V×L naar de machtsverzameling P(V ) van V . Dan hoort
bij dit tripel de multi-graaf G = (V,L,R) met R de verzameling van alle tripels van de vorm
(x, a, y) met y ∈ t(x, a).

Kortom: multi-grafen zijn te identificeren met zulke tripels (V,L, t). (Die identificering
wordt ook vaak gebruikt in de literatuur.)

Opgave 1. Zij G een multi-graaf, G = (V,L,R) en zij t = tG. Noteer de verzameling
van alle eindige rijen van labels uit L als L∗. Geef nu een recursieve karakterisering van de
volgende functie t̂ van V ×L∗ naar P(V ). Voor x ∈ V en w ∈ L∗ is t̂(x,w) de verzameling
van alle knopen y zodanig dat er een w-pad is van x naar y.

Aanwijzing. (Laat x weer variëren over V en laat a, eventueel gëındexeerd, weer variëren
over L.) Definiëer t̂(x, ()) kant en klaar. (Dit is het geval van de lege rij labels.) Definiëer
vervolgens (voor willekeurige n ∈ N) t̂(x, (a1, .., an, an+1)) afhankelijk van t̂(x, (a1, .., an)).
Dat laatste mede met behulp van t. (Detail terzijde: in het geval n = 0 zijn (a1, . . . , an) en
(a1, .., an, an+1) respectievelijk te lezen als: () en (a1).) Houd hierbij helder voor ogen: het
plaatje van paden met gelabelde pijlen. Gebruik bij de recursie de opsplitsing van een pad
met lengte n + 1 in, om te beginnen, een pad met lengte n en, vervolgens, een enkele b-pijl
(met hier b = an+1).

Opmerking 2. In de rest van deze paragraaf bekijken we uitsluitend nog: multi-grafen
met een (eindig) alfabet als verzameling van labels. Voor een eindig alfabet Σ hebben de
ster-notatie Σ∗ al gereserveerd voor: de verzameling van alle expressie over Σ; zie handout
2B, paragraaf Definitie 3, Definitie 4 (pp. 6–7), ook voor verdere afspraken en notaties die
hier verderop van belang zijn, Beide toepassingen van de sternotatie, hier in Σ∗ en boven
in L∗, zijn echter niet strijdig. Een expressie over Σ is immers een eindige rij van symbolen
over Σ. Het verschil met het voorgaande is echter dat zo’n rij van symbolen doorgaans
niet opgeschreven wordt als (a1, a2, . . . , an), maar gewoonweg als a1a2 . . . an, met weglating
van de komma als scheidingsteken en verder ook met weglating van wat tussen opvolgende
elementen geplaatst zou kunnen worden (zoals een ander teken of een spatie). Hierbij wordt
verondersteld dat direkt en ondubbelzinnig een reconstructie mogelijk is van de rij met een
afzonderlijke (gescheiden) weergave van de symbolen. We zien symbolen als “atomen” die
altijd weer eenduidig, en in volgorde, uit een expressie terug te krijgen zijn.

(Dit laatste zou toch mis kunnen gaan als men samengestelde expressies op zich weer wil
opvatten als symbolen uit een nieuw alfabet. Een oplossing om dan toch nog de gewenste
eenduidigheid te krijgen is: die expressies in hun hoedanigheid van atomen tussen rechte haken
representeren, bijvoorbeeld: [00] en [000]. Dan is [00][000] te onderscheiden van [000][00]. Een
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streep boven de expressies kan natuurlijk ook, dus bijvoorbeeld 00 en 000 in plaats van [00]
en 000. Deze opmerkingen nog even terzijde. In het vervolg nemen we gewoonweg aan dat
het wel goed zit met de eenduidigheden en dat zulke kunstgrepen met rechte haakjes of
bovenstrepingen verder niet nodig zijn.)

Definitie 3. Een eindige automaat (Engels: finite automaton, kortweg: FA) is een drietal

(G, q0, F )

met G een eindige multi-graaf met een (ook eindig) alfabel als verzameling van labels met q0

een knoop van G en met F een verzameling van knopen van G.
In dit verband worden de knopen ook wel toestanden genoemd. q0 heet de starttoestand

en de elementen van F heten de accepterende toestanden (of ook wel de eindtoestanden).
N.B. Het is toegestaan dat de startoestand q0 binnenkomende pijlen heeft in G en dus

volgens een terminologie die in andere verbanden van (multi-)grafen gebruikt wordt, geen
startknoop is. Evenzo mogen de eindtoestanden uitgaande pijlen hebben in G. Als V de
verzameling van knopen (nu toestanden geheten) van G is, dan zijn hier in feite de enige
condities voor q0 en F : q0 ∈ V en F ⊆ V .

Opmerking 3. Voluit is een eindige automaat (G, q0, F ) te noteren als een 5-tupel:

(V,Σ, R, q0, F ) of (V,Σ, t, q0, F )

met Σ het alfabet dat bij G hoort als verzameling van labels. Dit alfabet noemen we kortweg:
het alfabet van de automaat. (Evenzo zeggen we, kortweg, dat V de verzameling van de
toestanden van de automaat is.) In het 5-tupel links hierboven is R de verzameling van de
tripels die zoals gebuikelijk (Definitie 1 hiervoor) bij multi-graaf G hoort. In het 5-tupel
rechts is t de transitiefunctie die bij G hoort (zoals in Definitie 3 hiervoor). Beide 5-tupels
zijn rechttoe rechtaan in elkaar om te zetten (zie ook Opmerking 1 hiervoor) en men is er
vrij in welke van de twee 5-tupels men kiest als representatie van de eindige automaat. In de
literatuur wordt trouwens messtal met de teeede representatie (die met de transitiefunctie)
gewerkt.

Definitie 4. Zij A een eindige automaat met alfabet Σ, A = (G, q0, F ). De door A
geaccepteerd taal of, kortweg, de taal van A is de taal over Σ die bestaat uit alle w ∈ Σ∗

zodanig dat er in G een w-pad is van q0 naar een of andere p ∈ F (of, met andere woorden,
zodanig dat er een w-pad is dat q0 met F verbindt). Deze taal wordt genoteerd als: L(A).

Men zegt dat A de expressies uit L(A) accepteert en de overige expressies (dus de expres-
sies uit Σ∗\L(A)) afwijst.

Voorbeeld 1. Laat de taal L over het alfabet Σ = {0, 1} bestaan uit alle expressies w ∈ Σ∗

die de expressie 01 als deel bevatten; kortweg:

L = {u01v | u, v ∈ {01}∗ }

Er bestaat een eidige automaat A die deze raal accepteert. Laat namelijk

A = ({q0, q1, q2}, {0, 1}, R, q0, {q1})
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met R de verzameling van de volgende tripels:
(q0, 0, q2), (q0, 1, q0), (q1, 0, q1), (q1, 1, q1), (q2, 0, q2), (q2, 1, q1).

In het algemeen is een eindige automaat te representeren door een tabel (transitietabel) of,
op de manier die manier die gebruikelijk is bij multi-grafen, door een plaatje (transitiedria-
gram). De starttoestand en de eindtoestanden worden dan op een speciale manier gemarkeerd
om alle gegevens compleet zichtbaar te hebben. Bij de stattoestant plaats men veelal een losse
binnenkomende pijl, zonder een toestand als beginpunt, en de eindtorstanden markeert man
veelal door een sterretje (in tabel, bij hun verschiujnren in de linkerkolom ervan)) of door een
dubbele omcirkeling (in het diagram).

Inzicht in werking van een concrete eindige automaat (waar het gaat om het accepteren
of, anderzijds, afwijzen van expressies) verkrijgt met veelal des te sneller door inspectie van
het diagram ervan. Zo ook in het geval van de concrete automaat hierboven:

Opgave 2. Teken het diagram van de eindige automaat A uit Voorbeeld 1 hierboven en
maak aan van dat diagram aannemelijk dat A inderdaad de genoemde taal L accepteert.

Opgave 3. Construeer voor elk van de twee talen hieronder een eindige automaat. Maak
in beide gevallen redelijk aannemelijk (door een argumentatie bij het diagram ervan) dat de
eindige automaat de gewenste eingeschap heeft.

(i) De taal L1 van alle expressies over {0, 1} die ergens (oventueel op verschillende plaatsen)
drie 0-en direkt achter elkaar bevatten

(ii) De taal L1 van alle expressies over {0, 1} die de expressie 011 als deel bevatten.

Definitie 5. Een determinische eindige automaat (Engels: deterministic finite aotomaton,
kortweg: DFA) in een eindige automaat waarbinnen de multi-graaf G = (V,Σ, R) de volgende
eigenschap heeft: voor elke toestand p ∈ V en voor elk symbool a ∈ Σ heeft p in G precies
één uitgaande pijl met label a. Equivalent gesteld: er is bij die multi-graaf G een functie f
van V ×Σ naar V zodanig dat R precies uit alle tripels (p, a, f(p, a)) met p ∈ V em a ∈ Σ
bestaat.

Nu volgen drie fundamentele stellingen uit de theorie van eindige automaten.

Stelling 1. Als een taal L geaccepteerd wordt door een eindige automaat, dan wordt L in het
bijzonder ook geaccepteer door een deterministische eimdige automate. (Met andere woorden:
determinstische eindige automaten zijn al even sterk als willekeurige eindige aotomaten.)

Stelling 2. De klasse van de talen die geaccepteerd worden door eindige automaten, is
precies gelijk aan de klasse van de reguliere talen. (De tweede klasse is gedefiniëerd in handout
3A, p. 3, Voorbeeld 6. Daar is, om precies te zijn, voor elk afzonderlijk alfabel Σ een inductieve
defintie gegeven van de verzameling van alle reguliere talen over Σ.)

Stelling 3 pomplemma. Veronderstel: de taal L, zeg over alfabet Σ, wordt geaccepteerd
door een eindige automaat. Dan is er een n ∈ N met de volgende eigenschap. Voor elke
expressie win L met een lengte |w| die minstens gelijk aan n is, zijn er deelexpressies x, y, z
zodanig dat w = xyz, |xy| ≤ n, y 6= ε en

xykz ∈ L voor alle k ∈ N .
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(Hierbij is yk de concatenatie van k keer y. Dus y0 = ε, y1 = y, y2 = yy, y3 = yyy, ....).
In woorden: “Bij L bestaat er een n ∈ N met de volgende eigenschap. Elke w ∈ L

met lengte minstens n heeft een niet-leeg deel y dat binnen y naar willekeur op te pompen
is, terwijl de expressie als geheel nog steeds binnen L blijft. Hierbij geldt bovendien dat y
binnen een beginstuk van w met hooguit lengte n gekozen kan worden.”

Opgave 4. Zij A een eindige automaat, A = (G, q0, F ) = (V,Σ, R, q0, F ). A hoeft niet
deterministisch te zijn. In deze opgaven gaat het erom A om te zetten in een determinische
eindige automaat B die dezelfde taal accepteert.

Het idee is om te beginnen als volgt: als A niet deterministisch is in p ∈ V doordat voor
zekere a ∈ Σ de a-pijlen vanuit p “uitwaaieren” naar verschillende toestanden, dan vatten
we al die toestanden alsnog op één enkele tostand. Dat laatste doen we in concreto door ze
in eenzelfde verzameling te stoppen die we dan een enkele toestand van de nieuwe automaat
B laten zijn. Als verzameling van alle toestanden van B nemen we, niet al te zuining, de
verzameling van alle deelverzamelingen van V , dus de machtsverzameling P(V ) van V .

Hiermee zijn we er natuurlijk nog niet. We moeten precies definiëren hoe de pijlen lopen
in B. Het alfabet Σ blijft sowieso de verzameling van de labels. De nieuwe starttoesand van
B moet een verzameling zijn die op een of andere manier met q0 te maken heeft en de nieuwe
verzameling van eindtoestanden van B moet een collectie verzamelingen zijn die op een of
andere manier met F te maken heeft.

De opzet bij dit alles is, dat B deterministisch is en bovendien dezelfde taal als A accep-
teert.

We gaan nu over tot de precieze definities, met vervolgens als opgave voor de lezer: een
controle van de gewenste eigenschappen (of althans een deel van die controle), met daarbij
ook nog een concrete uitvooring van de constructie

Laat
B = (H, q′

0, F
′) = (W,Σ, S, q′

0, F
′)

met W , S, q′
0 en F ′ als volgt gedefiniëerd. W = P(V ) (precies volgens bovenstaand idee). S

is de verzxameling van alle tripels (X, a, Y ) met X een deelverzameling van V , met a ∈ Σ
en met Y de verzameling van alle toestanden die in A (d.w.z.: in G) bereikbaar zijn via een
a-pijl vanuit een of andere toestand in X (formeel: met Y de verzameling van alle q ∈ V
zodanig dat (p, a, q) ∈ R voor een of andere p ∈ X ).

Verder nog: q′
0 = {q0} en F ′ is de verzameling van allle X ⊆ V zodanig dat X ∩ F 6= ∅ .

(i) Beredeneer hoe voor eenzelfde w ∈ Σ∗ de w-paden in H (de multi-graaf van B) verband
houden met de w-paden in G.

Opmerking. Er zijn in dit verband precieze uitspraken te doen met ook precieze bewij-
zen, maar hier gaat het allereerst om het inzicht, mogelijk ook via figuratieve voorstel-
lingen. Daarbij is eventueel ook te gebruiken: het concrete voorbeeld uit (iii) hieronder.
Na een eerste inspectie van (i) (en van (ii)) kan men eventueel een overstap naar (iii)
maken om vervolgens pas later weer terug te keren bij dit onderdeel (i) (en bij (ii)).

(ii) Beredeneer op basis van je inzichten bij (i), dat het — ook nog vanwege de keuze van
q′
0 en F ′ — inderdaad zo is dat B dezelfde taal accepteeert als A.

(iii) Beschouw, in concreto, de volgende eindige automaat A:

A = ({q0, q1, q2},Σ, R, q0, {q2}) ,
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waarbij R uit de volgende tripels bestaat: (q0, 0, q0), (q0, 1, q0), (q0, 0, q1), (q1, 1, q2) .
Teken het diagram van deze eindige automaat. Ga vervolgens, in stadia, een diagram
opzetten voor B zoals hierboven gedefiniëerd uit A. Schrijf om te beginnen de machts-
verzameling uit van de verzameling {q0, q1, q2} van de toestanden van A. Teken dan,
passend verspreid op papier, een stel toestanden, en wel precies één toestand voor elk
element van die machtsverzameling. Teken vervolgens gelabelde pijlen tussen die toe-
standen volgens het recept van de definitie van B: kijk voor elk van de twee symbolen 0
en 1 voor iedere toestand van B waar je van daaruit (d.w.z.: vanuit de oude toestanden
die erin bevat zijn) kunt komen via een pijl die gelabeld is met dat symbool. Er is
telkens precies één nieuwe toestand die precies bevat: alle oude toestanden die aldus
bereikbaar zijn. Naar die nieuwe toestand gaat vanuit de beschouwde toestand van B
de pijl met het beschoude label.

Maak het diagram tenslotte af door de nieuwe atrattoestand te markeren en voorts elke
nieuwe eindtoestand te markeren.

Kijk hierna nog of je B kunt vereenvoudigen door weglating van toestanden uit B
die niet echt van belang zijn (bij het accepteren van dezelfde taal). Merk op dat alle
toestanden die niet via een of ander pad bereikbaar zijn vanuit de starttoest sowieso
onbelangrijk zijn.

(iv) Kun je een direkte omschrijving gegeven van de taal die geaccpteerd wordt door A en
door B (en door de vereenvoudiging bf B’ van B)?

Opgave 5. (Extra concreet uit te werken voorbeeld van een omzetting van een eindige automaat
in een determinisctische eindige automaat. De details van de aan te pakken automaat A volgen
weldra, direkt en/of op www.)
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