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پذیرنده هاي متناهی نامعین
قابلیت انتخاب حرکات اتوماتنامعین بودن باعث •

 تابع انتقال پذیرنده های متناهی نامعین•
 

 :به صورت زیر تعریف می شود
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M = (Q,S,d, q0, F)

d :Q´ (SÈ{l})® 2Q



مثال از پذیرنده ي متناهی نامعین
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d *(q2,l) = {q0, q2}
d *(q2, aa) = {q0, q1,q2}



)ادامه(نامعین مثال از پذیرنده ي متناهی 
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d(q2, 0)=Æ

بحث کنید؟ 01در مورد پذیرش رشته ی 

با طول زوج aیا رشته های  aaaپذیرش رشته ی 



NFAزبان پذیرفته  شده ي یک 

 زبان پذیرنده ی متناهی نامعین •
 

از حالت شروع به حداقل  wکه یک قدم با برچسب  wعبارت است از تمام رشته های •
:یک حالت پایانی وجود داشته باشد
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L(M )= {w Î S* :d *(q0, w)ÇF ¹Æ}

M = (Q,S,d, q0, F)



DFAو  NFAتفاوت زبان هاي 

 ها قوی تر هستند؟ DFAها از  NFAآیا •
ای  DFAترسیم کرد؛ اما هیچ  NFAبه عبارت دیگر؛ آیا زبانی وجود دارد که بتوان برای آن یک •

 برای آن وجود نداشته باشد؟
 

 ها قوی تر هستند؟ NFAها از  DFAآیا •
•DFA  ها را می توان حالت خاصی ازNFA ها دانست؛ 
.است NFAخود یک  DFAبنابراین؛ هر •
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)ادامه( DFAو  NFAتفاوت زبان هاي 

ای برای آن  DFAترسیم کرد؛ اما هیچ  NFAآیا زبانی وجود دارد که بتوان برای آن یک •
؟وجود نداشته باشد

.از لحاظ قدرت پذیرش زبان ها یکسان هستند NFAو  DFA! خیر•

ای وجود دارد که آن زبان را  DFAآن را پذیرش کند؛  NFAبه ازای هر زبانی که یک •
.پذیرش می کند

.قرار می گیرند زبان های منظمنیز در زمره ی  ها NFAزبان های پذیرش شده توسط بنابراین؛ •

.معادل ارائه می کنیم DFAبه  NFAدر ادامه؛ الگوریتمی جهت تبدیل یک •
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چه وقت دو اتومات هم ارز هستند؟
 :را هم ارز نامند هرگاه داشته باشیم 푀و  푀دو اتومات •

퐿 푀 = 퐿(푀 ). 
 

.به عبارت دیگر؛ هر دو زبان یکسانی را بپذیرند•
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معادل DFAبه  NFAمثال از تبدیل یک 

41

NFA DFA

d(q0, a)= {q1,q2}
d(q0, b)=Æ

d({q0}, a)= {q1, q2}
d({q0}, b)=Æ

d(q1, a) = {q1,q2}
d(q2, b)= {q0}

d({q1, q2}, a)= {q1,q2}
d({q1, q2}, b)= {q0}

Label the states of the new DFA
after the set of states that the NFA 
can be in after each transition.

Each state of the DFA must have
a transition on each symbol.
Refer back to the NFA to derive
the transition.

combined
state



تبدیل می کنیم؟ DFAرا به  NFAچرا 
.ساده تر است DFAبه مراتب از  NFAطراحی •

.کارآ تر نیست DFAاز  NFAاما، اجرای یک •

ک ممکن است الزم باشد بیش از یک مسیر را برای بررسی پذیرش یا عدم پذیرش ی NFAیک •
...رشته؛ طی کند؛ اما 

.به ازای هر رشته دقیقا یک مسیر نیاز به بررسی دارد DFAدر •
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معادل DFAبه  NFAالگوریتم تبدیل یک 
푞}را با راس آغازین  퐺گراف انتقال 1.  .در نظر بگیرید {
 :مادامی که همه ی یال ها در نظر گرفته نشده اند؛ مراحل زیر را تکرار کنید2.

(a هر یک از رئوس{푞 ,푞 , … ,푞ℓ}  را که برای نماد푎 ∈ Σ  یالی از آن خارج نشده است را در نظر
 .بگیرید

(b مقدار퐴 = 훿∗ 푞 ,푎 ∪ 훿∗ 푞 ,푎 ∪ ⋯∪ 훿∗(푞ℓ,푎) در صورتی که . را محاسبه کنید퐺 
 .بود؛ آن را اضافه کنید 퐴فاقد راسی با برچسب 

(c یالی با برچسبa  از راس{푞 ,푞 , … ,푞ℓ}  به راس با برچسبA اضافه کنید. 
푞اگر برچسب راس شامل حالتی نهایی مانند 3. ∈ 퐹  بود؛ آن راس نیز یک راس نهایی

 .است
 .نیز یک حالت نهایی است 푞را بپذیرد؛ آنگاه حالت  휆رشته ی  NFAاگر 4.
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