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لم تزریق
وجود دارد به  푚یک زبان منظم باشد؛ آنگاه عدد صحیح مثبت  퐿فرض کنید  :۴-٨قضیه 

푤طوری که هر  ∈ 퐿  را با شرط푤 ≥ 푚  بتوان به صورت푤 = 푥푦푧  نوشت که푥푦
≤ 푚  و푦 ≥ 푤و  1 = 푥푦 푧  به ازای تمام푖 = 0,1, .خواهد بود 퐿عضو  …
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4-6مثال 
퐿آیا زبان  = {푎 푏 |푛 ≥  منظم است؟ {0

 :اثبات به برهان خُلف•
 .زبانی منظم باشد 퐿فرض کنید : فرض خُلف•
 .وجود دارد که شرایط لم برای آن برقرار باشد 푚بنابراین؛ طبق لم تزریق؛ عددی مانند •
푤رشته ی • = 푎 푏  را در نظر بگیرید که푛  را برابر با푚 در نظر گرفته ایم. 
 .است 푎تماماً شامل  푦به هر گونه ای که انتخاب شود؛  푦در این صورت؛ طبق شرایط لم تزریق؛ •
푦فرض کنید • = 푘  باشد؛ آنگاه؛ با انتخاب푖 = 푎داریم  0 푏 ∈ 퐿  که با تعریف زبان퐿 

 .در تناقض است
 .نامنظم است 퐿فرض خُلف باطل و بنابراین؛ •
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!احتیاط
 طبق لم تزریق؛ برای هر زبان منظم •

푚مقدار ثابت •
푥푦푧و تجزیه ی •

 .وجود دارند؛ اما از مقدار آن ها الزاماً مطلع نیستیم
را بیابیم که به ازای آن ها برای هر تجزیه ی  푖یا یک مقدار  푤اما اگر بتوانیم یک رشته ی •

푤ممکن داشته باشیم  = 푥푦 푧 ∉ 퐿 ؛ آنگاه퐿 نمی تواند منظم باشد. 
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لم تزریق به عنوان یک بازي
 برنده شدن از طریق ایجاد تناقض: هدف ما

 جلوگیری از برنده شدن ما: هدف حریف
 

 .را تعیین می کند 푚حریف مقدار 1.

푤؛ رشته ی 푚با در اختیار داشتن مقدار 2. ∈ 퐿  را با طول بزرگتر یا مساوی푚  انتخاب
 .می کنیم

푥푦را با در نظر گرفتن شرایط  푤حریف تجزیه ی 3. ≤ 푚  و푦 ≥  .انتخاب می کند 1

푤را به گونه ای انتخاب می کنیم که  푖مقدار 4. = 푥푦 푧 ∉ 퐿.
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4-8مثال 
퐿 = {푤푤 |푤 ∈ Σ∗}
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4-9مثال 
퐿 = {푤 ∈ Σ∗|푛 푤 < 푛 (푤)}
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4-13الی  4-10مثال هاي 
.این مثال ها را حتما مطالعه کنید
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...در این جلسه آموختیم 
۴فصل •
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...در جلسه ي آینده خواهیم آموخت 
چند مثال از کاربرد لم تزریق•
۵فصل •
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