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Este texto está escrito em literate Haskell. Isto é, pode ser interpretado como um do-
cumento LATEX ou como um puro programa na linguagem Haskell. Responda às perguntas
sobre Haskell neste próprio ficheiro para assim produzir o programa e a sua documentação.

1 Autómatos Finitos Não-Deterministas

1.1 Considere a seguinte representação gráfica de um autómato finito não determinista
A1, utilizando a notação gráfica apresentada nas aulas teóricas1:
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Apresente a definição formal de A1.

1.2 Defina um autómato finito não-determinista para as seguintes linguagens regulares:

1. b ((d + i); )∗ e

1Esta representação gráfica foi produzida pelo sistema HaLeX, por uma função adicionada ao sistema

pelos alunos num trabalho prático
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2. (a + ab + ε) a∗ b+

3. a∗ (b + ε)+ c∗

1.3 Considere a definição formal do seguinte autómato finito A2 = (V2,Q2,S2,Z2, δ2),
com V2 = {′a′,′ b′,′ c′}, Q2 = {A, B, C, D}, S2 = {A, B}, Z2 = {D} e a função de transição
é

δ2 A ’a’ = {B}
δ2 A ε = {A,D}
δ2 B ’b’ = {C}
δ2 B ε = {D}
δ2 C ε = {B,D}
δ2 D ε = {D}
δ2 D ’c’ = {D}

e a definição formal da função ε-closure

ε-closure :: (Q → (V ∪ {ε}) → {Q}) → {Q} → {Q}
ε-closure δ qs = qs ∪

⋃

q∈qs (ε-closure δ (δ q ε))

Responda às seguintes perguntas:

1. Indique qual o tipo de não-determinismo que o autómato A2 contém.

2. Calcule (ε-closure δ2 {C})

3. Calcule o ε-closure dos estados iniciais dos autómatos do exerćıcio 1.2.

2 Autómatos Finitos Não-Deterministas em Haskell

2.1 Complete em Haskell o tipo de dados que modela um autómato finito não-determinista.

Solução
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--

-- Módulo de Autómatos Finitos N~ao-Deterministas em Haskell

--

--

-- Processamento de Linguagens e Compiladores

-- 2005/2006

--

module Ndfa where

import List

import Char

import Dfa

-

data Ndfa st sy = Ndfa [ ] -- Finite set of alfabet symbols

[ ] -- Finite set of states

[ ] -- The set of start states

[ ] -- The set of final states

( -> -> [ ]) -- Transition Function

-

2.2 Considere de novo os autómatos A1 e A2, definidos grafica e formalmente nos exerćıcios 1.1
e 1.3. Modele estes autómatos na linguagem Haskell de acordo com o tipo de dados definido
para o efeito.

Solução

-- ndfa_a1 =

-- ndfa_a2 =

2.3 Considere a seguinte implementação em Haskell da função ε-closure. Modele o autómato
A2 em Haskell e utilize a função epsilon-closure para provar que as soluções do exerćıcio 1.3
estão correctas.

Solução

delta’ delta [] sy = []

delta’ delta (st:sts) sy = (delta st sy) ‘union‘ (delta’ delta sts sy)

limit :: Eq a => (a -> a) -> a -> a

limit f s | s == next = s

| otherwise = limit f next

where next = f s

epsilon_closure :: Ord st => (st -> Maybe sy -> [st]) -> [st] -> [st]

epsilon_closure delta = limit f

where f sts = sort (sts ‘union‘ (delta’ delta sts Nothing))
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3 Função de Aceitação

3.1 Considere a seguinte definição formal de aceitação de uma frase por um autómato
finito não determinista:

Um autómato finito não-determinista A = (V,Q,S,Z, δ) aceita uma frase α ∈ V ∗ sse

accept A α

onde

accept (v, q, s, z, δ) sy = (walk δ (ε-closure δ s) sy) ∩ z 6= ∅

e

walk δ sts sy =

{

sts se sy = 〈〉
walk δ (ε-closure δ (δ′ δ sts s0)) 〈s1 · · · sn〉 se sy = 〈s0s1 · · · sn〉

1. Prove que ”abc” ∈ L(A2).

2. Implemente estas funções em Haskell.

Solução

-- ndfaaccept :: Ord st => Ndfa st sy -> [sy] -> Bool

3.2 Considere de novo o autómato A2 do exerćıcio 1.3 e responda às seguintes perguntas:

1. ”bbb” ∈ L(A2)? Apresente os cálculos necessários para responder a esta pergunta.
Isto é, faça o ”trace”da função ndfaaccept.

2. Quais os estados atingidos processando a string "abb", partindo dos estados iniciais?

3. Prove que o autómato finito determinista A2 da ficha-teórico prática no2 (exerćıcio
4.2) e o autómato finito não-determinista A2 não definem a mesma linguagem. Re-
corra à implementação em Haskell para efectuar a prova.

Solução

3.3 Considere a definição da tabela ASCII apresentada na ficha anterior. Escreva em
Haskell um autómato finito não determinista para definir as seguintes linguagens regulares:
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1. A linguagem letter das letars (maiúsculas e minúsculas) do alfabeto. Apresente
ainda o predicado isletter que indica se um dado śımbolo é letra ou não.

2. A linguagem ident dos identificadores usada habitulamente nas linguagens de pro-
gramação. Apresente ainda o predicado isident que indica se um dada string forma
um identificador ou não.

Solução

4 Comportamento de um Robot em Haskell

4.1 Considere o ambiente representado na figura seguinte:

C0: Robot C1: Ouro

Um robot anda à procura de uma pepita de ouro numa sala com duas células. Quanto
começa encontra-se na célula C0, estando a pepita na célula C1. Este robot tem uma capa-
cidade de movimentação bastante limitada, apenas conseguindo andar para a direita,
andar para a esquerda, pegar na pepita ou largar a pepita (ordens d, e, p e l,
respectivamente). Quando o robot executa uma ordem inconsequente, como por exemplo,
andar para a direita em C1 ou largar a pepita sem a ter, nada acontece. Também é de
realçar o facto de o robot ter um defeito no funcionamento das suas garras, originando que,
ocasionalmente, quando o robot tenta pegar a pepita, esta continue no chão. No momento
que o robot larga a pepita na célula C0 então espontaneamente o ambiente volta ao seu
estado inicial. Isto é, o robot situa-se na célula C0 e a pepita em C1.

Defina um autómato finito não-determinista que modela o comportamento deste robot.

Solução

5 Propriedades dos Autómatos Finitos Não Determi-

nistas

5.1 Escreva em Haskell as seguintes funções
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1. ndfadestinationsFrom: Esta função calcula o conjunto de estados que se atingem
a partir de um dado estado numa única transição. Por outras palavras, esta função
devolve todos os estados que tem setas vindas do estado origem dado. Esta função
tem os seguintes argumentos: função de transição, vocabulário e o estado origem.

2. ndfanumberIncomingArrows: Esta função calcula o número de transições que tem
como destino um dado estado. Esta função tem os seguintes argumentos: função de
transição, vocabulário, conjunto de estados e o estado destino.

Solução
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