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הגדרות בנושא 

אוטומטי( ושפות פורמליות 

    
 1) אלפבית (א"ב) � קבוצה סופית לא ריקה של סימני/, כל סימ$ בא"ב נקרא אות.  

למשל: הקבוצה {א, ב, ג, �, ת} היא א"ב ב$ 22 אותיות. הקבוצה {1, 0} היא א"ב ב$ 2 אותיות. 

 a, b, c,) ואת אותיות הא"ב מסמני/ באותיות קטנות מתחילת הא"ב האנגלי ,Σ ;בד"כ מסמני/ את הא"ב ב

 .(�
 

 2) מילה מעל א"ב נתו$ היא סדרה סופית של אותיות מתו7 א"ב זה. 

לדוגמא: 'אבא' היא מילה מעל {א, ב, ג, �, ת}, ו; '01' היא מילה מעל {1, 0}. 

מילה שאינה מכילה שו/ אות נקראת המילה הריקה, ומסמני/ אותה ב; ε (ֶא ְ>סילו$). 

 

 .|w| מוגדר כמספר האותיות שלה, ומסמני/ אותו ב w 3) האור/ של מילה 

למשל:  2 = |10|, ו;  3 = |אבא|. אור7 המילה הריקה הוא 0. 

 

 4) שרשור של שתי מילי( הוא המילה הנוצרת מ"הדבקת" המילה השניה למילה הראשונה. 

 .SchoolBag הוא Bag ;ו School למשל: שרשור של

�w2 = b1b2b3 ה$ שתי מילי/ מעל Σ, אז את bk  ;ו ,w1 = a1a2a3�an  ;הוא א"ב נתו$ ו Σ /בהכללה: א

 w1�w2 = a1a2a3�anb1b2b3�bk :7ומגדירי/ כ w1�w2 ;מסמני/ ב w2 ;ו w1 השרשור של

 .w1w2 /בד"כ נוהגי/ לוותר על הנקודה, ורושמי

 

 :w אז נגדיר חזקה של .Σ מילה מעל w 5) חזקה של מילה � היא שרשור של מילה לעצמה. תהי 

 w0 = ε .א 

 wi = wi-1w  :I > 0 ב. לכל 

 

�wR = an. כלומר, wR היא המילה הכתובה באות$ אותיות a1  :את wR מילה, אז נסמ$ ב w = a1a2�an /6) א 

 .wR = ε /אז ג ,w = ε /אבל בסדר הפו7. א ,w כמו

 

 .w נקראת  סי פא (סופית) של s ;ו ,w נקראת  רי שא (תחילית) של r אז ,w = rs  :מילי/ כ7 ש w, r, s  /7) א 

לדוגמא: א/ w = 001, אז ε, 0, 00 ו; 001 ה$ הרישות של ε  ;w, 1, 01 ו; 001 ה$ הסיפות שלה. 

 

 .w נקראת תת3מילה של s אז ,w = rst ;מילי/ כ7 ש w, r, s, t /8) א 

שי/ לב: כל רישא וכל סיפא היא תת;מילה, א7 לא כל תת;מילה היא רישא או סיפא. 
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  .w במילה a שפירושו מספר המופעי/ של האות  #a(w) $9) סימו$: בהמש7 נשתמש בסימו 

 #a(b) = 0  ,  #a(aba) = 2  :למשל

 

 10) שפה פורמלית מעל א"ב Σ היא קבוצת מילי/ מעל  Σ. נוהגי/ לסמ$ שפה פורמלית ב; L.לדוגמא, הקבוצות 

 :Σ = {0 ,1 ,2} הבאות ה$ שפות מעל

 

L1 = {1, 2} .א 

L2 = {1002, 0201, 1022001, 10} .ב 

{w מילה מעל Σ המכילה בדיוק שני אחדי/ | w} = L3 .ג 

המילי/ מעל} Σ שאורכ$ אי;זוגי } = L4 .ד 

� ,L5 = {02i12i+1 2i  | i = 1, 2 .ה }
 

השפות L1 ו; L2 ה$ סופיות, כלומר מכילות מספר סופי של מילי/. השפות L3, L4, L5 ה$ שפות אינסופיות, 
כלומר מכילות אינסו? מילי/. 

 

 .Σ היא שפת כל המילי/ שנית$ ליצור מ$ הא"ב Σ* ,כלומר .Σ* ;מסמני/ ב Σ את שפת כל המילי/ מעל

 

 

 A = { Q, Σ, F, δ, q0 )   :אוטומט סופי דטרמיניסטי הוא חמישיה

  A = { Q, Σ, Γ, F, δ, q0, | }       :אוטומט מחסנית הוא שביעיה

כאשר: 

Q � קבוצת כל מצבי האוטומט. 

Σ � א"ב הקלט. 

F � קבוצת המצבי/ המקבלי/ של האוטומט. 

δ ; פונקציית המעברי/ של האוטומט. מוגדרת ע"י טבלה. 

q0 � המצב ההתחלתי של האוטומט. 

Γ ; א"ב המחסנית. 

| ; סימ$ לסו? המחסנית. 


