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ABSTRACT 
String-partitioning systems, discussed in this contribution, are based by grammatical 

rules.  Each of these rules is a pure context-free rules whose left hand equals to a special 
symbol, called a bounder. By this bounder, during every derivation or reduction step, this 
system divides the  current string into several parts.  These systems define their languages by 
deriving or, in contrast, reducing strings by using these rules.  An infinite hierarchy of 
language families is obtained.  A relation to some formal models used in bioinformatics is 
sketched. 

ABSTRAKT 
�et�zce-rozd�lující systémy popisované v této práci jsou založeny na gramatických 

pravidlech. Každé pravidlo je �ist� bezkontextové a na levé strán� obsahuje pouze speciální 
symbol, nazývaný zna�ka (angl. bounder). Touto zna�kou, b�hem každého deriva�ního nebo 
reduk�ního kroku, tento systém rozd�luje zpracovávaný �et�zec na n�kolik �ástí. Tyto 
systémy definují jazyky pomocí derivovaných, nebo naopak redukovaných �et�zc� podle 
jejich pravidel. V tomto systému získáme nekone�nou hierarchii t�íd jazyk�. Jsou diskutovány 
n�které vztahy k ostatním systém�m s kone�ným indexem založených na �ízeném 
p�episování. 

 

 

POD�KOVÁNÍ 
Rád bych velmi v�ele a s vd��ností pod�koval svému školiteli Doc. Medunovi za jeho 

ob�tavý a individuální p�ístup a nejen hlavní myšlenky, ale i podrobné p�ipomínky k celému 
tématu. 
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1 ÚVOD 

V posledních n�kolika letech až desetiletích se za�íná teoretická informatika, a hlavn� 
její odnož v podob� formálních jazyk�, zajímat o formální popisy n�kterých mechanism� 
využívaných v biologii. Tyto mechanismy se pak snažíme zakládat na regulárních nebo 
bezkontextových pravidlech (gramatikách), abychom dosáhli podobných pozitivních 
vlastností. 

Pro ú�ely biologie je t�eba používat formálních model� s v�tší volností p�i práci 
s �et�zci, jako nap�íklad možnost tím samým systémem �et�zec jak generovat ze startujícího 
axiomu, tak naopak ho do n�j redukovat. P�ípadn� dokonce oba zp�soby dynamicky 
kombinovat b�hem zpracovávání jedné a té samé v�ty jazyka. 

Tyto v�tšinou nové systémy nejsou proto ozna�ovány ani za automaty ani za gramatiky 
práv� pro svoji obojetnost. P�íklad takového jednoduchého existujícího systému jsou tzv. H 
systémy. 

Konkrétní aplikace, a� již �ist� teoretické �i praktické, se hledají p�edevším 
v mikrobiologii (simulace bun��ných organism�) �i makrobiologii (simulace práce 
s genetickou informací a genetickými strukturami v organismech), viz [2]. 

2 PREREKVIZITY 

Definice 1: Nech� occur(x, a) je funkce Σ*×Σ � N ∪ {0} vracející po�et výskyt� symbolu 
a∈Σ v �et�zci x∈Σ*, kde Σ  je libovolná kone�ná množina. 

Nech� |x|A je funkce Σ*×Γ � N ∪ {0}, Γ⊆ Σ vracející sou�et jednotlivých occur(x, a) pro 
všechna  a∈Γ v �et�zci x∈Σ*, kde Σ  je libovolná kone�ná množina. 

Poznámka: occur(x, a) = |x|{a} . 

2.1 GRAMATIKY KONE�NÉHO INDEXU 

Neformáln� �e�eno, index gramatiky je maximální po�et neterminál�, které se objeví 
b�hem derivace v�ty jazyka (ve všech v�tných formách) p�i použití nejúsporn�jší derivace 
(„nejúsporn�jší“ zde znamená „za využití nejmenšího možného po�tu neterminál�“). 
Kone�nost takovéhoto indexu je sice p�irozenou, ale velmi siln� omezující podmínkou 
s ohromným vlivem  na výslednou sílu (mocnost). 

Definice 2: Nech� G je gramatika libovolného typu a nech� N je její abeceda 
neterminál�, T je abeceda terminál� a S startující axiom. Pak pro derivaci 

D: S = w1 � w2 � … � wr = w ∈ T*  podle G  m�jme 

Ind(D, G) = max { |wi|N | 1 ≤ i ≤ r }, a pro w ∈ T* definujeme 

Ind(w, G) = min { Ind(D, G) | D je derivace �et�zce w podle G }. 

Index gramatiky G je tedy definován jako 

 Ind(G) = sup { Ind(w, G) | w ∈ L(G) }. 
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Pro jazyk generovaný gramatikou definujeme 

 IndX(L) = inf { Ind(G) | L(G) = L, G je gramatika typu X}, kde v kontextu této práce 
bude X ∈ {P, SPS}, kde P odpovídá programované gramatice a SPS níže zavedenému 
�et�zce-rozd�lujícímu systému. 

Nakonec si ozna�me n�které t�ídy jazyk�: 

 T�ída jazyk� s indexem k: Lk (X) = { L | L ∈ L(X), G je typu X a IndX(L) ≤ k}, k ≥ 1, 

T�ída jazyk� s kone�ným indexem: )()(
1

XLXL k
k

fin �
≥

= . 

2.2 PROGRAMOVANÉ GRAMATIKY 

Programovaná gramtika je p�tice G = (V, T, P, S, g), kde V je totální kone�ná abeceda 
(všechny symboly), T je kone�ná abeceda terminál�, P je množina pravidel, S je startující 
axiom a g ⊆ P×P je binární relace nad množinou pravidel. Každé pravidlo má unikátní náv�tší 
p1, p2, …, p|P|. Dále si ozna�me množinu N = V – T  jako množinu neterminál�. 

2.3 PROGRAMOVANÉ GRAMATIKY KONE�NÉHO INDEXU 

Definice 3: Nech� gramatika G z definice 2 je programovaná gramatika. 

2.4  ZNÁMÉ VÝSLEDKY O GENERATIVNÍ SÍLE VYBRANÝCH GRAMATIK 
S KONE�NÝM INDEXEM 
Z dokumentu v�novanému mimo jiného i gramatikám kone�ného indexu [6] jsem 

vybral n�kolik zajímavých výsledk�, které nám pomohou za�adit SP systémy.  

Lfin(M, CF) = Lfin(M, CF – �) = Lfin(M, CF, ac) = Lfin(M, CF – �, ac), 

kde M je maticová gramatika, CF zna�í použití bezkontextových pravidel a ac 
mechanismus kontroly výskytu (tzv. appearance checking). CF – � ozna�uje bezkontextová 
pravidla bez �-pravidel (tzv. prázdná pravidla). 

Tedy slovn� shrnuto, p�i zavedení omezení gramatiky kone�ným indexem nemá smysl 
se p�íliš zabývat povolením nebo zakázáním �-pravidel nebo kontrol výskytu. Dále existuje 
velké množství r�zných typ� �ízených gramatik se shodnou mocností. Nap�íklad vyberme:  
(pro usnadn�ní zápisu: X ∈ {CF, CF – �}) 

Lfin(M, X) = Lfin(P, X) = Lfin(P, X, ac) = Lfin(RC, X, ac), 

kde P je programovaná gramatika a RC je gramatika s nahodilým kontextem. 

V�ta 1: Každý jazyk L ∈ Lfin(M, CF), L = L(G), |Σ| = 1, kde Σ je abeceda terminál� 
gramatiky G (L je tzv. one-letter language), je regulární. 

V�ta 2: Pro každý nekone�ný jazyk L ∈ Ln(M, CF) existuje �et�zec z ∈ L, který lze zapsat ve 
tvaru: z = u1v1w1x1u2v2w2x2…ukvkwkxkuk+1, kde k ≤ n, |v1x1v2x2…vkxk| > 0  a 
u1v1

iw1x1
iu2v2

iw2x2
i…ukvk

iwkxk
iuk+1 ∈ L  pro všechna i ≥ 1. 

Je to vlastn� analogická v�ta k Pumping lemmatu pro bezkontextové jazyky, ale 
s modifikací pro jazyky s maticovou gramatikou indexu n. 

 



  6 

 
Obr. 1: Za�azení gramatik kone�ného indexu do zkrácené hierarchie jazyk� 

Poznámka k obr. 1: SM, zde zna�í jednoduché maticové gramatiky (angl. simple matrix 
grammars) a LIN ozna�uje lineární gramatiky. 

Platí:   L(CF) – Lfin(M, CF) ≠ ∅ 

  Lfin(M, X, left-2) = Lfin(M, X), kde left-2 je typ nejlev�jší derivace. 

V�ta 3: Problémy inkluze v�ty do jazyka, prázdnosti jazyka a kone�nosti jazyka jsou pro 
maticové gramatiky kone�ného indexu rozhodnutelné. 

V�ta 4: Pro dv� libovolné maticové gramatiky kone�ného indexu G1, G2 jsou následující 
problémy nerozhodnutelné: 

i) Je L(G1) regulární jazyk nebo roven jazyku V*? 

ii) Je L(G1) ∩ L(G2) prázdný, kone�ný nebo regulární jazyk? 

iii) Je L(G1) ⊆ L(G2) nebo L(G1) = L(G2)? 

iv) Je L(G1) bezkontextový jazyk? 

v) Je L(G1) ∩ L(G2) bezkontextový nebo pat�í do Lfin(M, CF)? 

vi) Existuje pro libovolnou maticovou gramatiku ekvivalentní maticová gramatika 
kone�ného indexu? 

Poznámka: Gruska (1969) dokázal, že neexistuje algoritmus pro výpo�et Ind(G) pro 
libovolnou bezkontextovou gramatiku G. Tvrzení platí i pro maticové gramatiky. 

V�ta 5: Komplement maticového jazyka kone�ného indexu je kontextový jazyk. 

Vybrané otev�ené problémy: 
Existují bezkontextové jazyky v Lfin(M, CF) mající nekone�ný bezkontextový index? 

Je množinová inkluze Lfin(RC, CF) ⊆ Lfin(M, CF) vlastní? 

V�ta 6: Platí vlastní inkluze Ln(M, CF)⊂Ln+1(M, CF) pro všechna n ≥ 1. Tuto vlastnost 
ozna�ujeme jako nekone�ná hierarchie jazyk�. 

Lfin(M, X) Lfin(P, X) Lfin(P, X, ac) Lfin(M, X, ac) Lfin(RC, X, ac) 

L(M, CF – � ) L(EDT0L) 

Lfin(RC, CF) L(SM, LIN) 

L(CF) 

L(CF) je v��i Lfin(M, 
CF) neporovnatelná! 
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V�ta 7: Totéž platí i pro programované gramatiky: Ln(P, CF)⊂Ln+1(P, CF) pro všechna n ≥ 1. 

2.5 �ISTÉ GRAMATIKY 
Zobecn�ná �istá gramatika je trojice G = (V, S, P), kde V je totální abeceda (kone�ná), 

S ⊆ V* je kone�ná množina startujících �et�zc� a P ⊆ V*×V* je kone�ná množina pravidel. 

Definujme si �istou gramatiku bezkontextového typu jako �istou gramatiku, kde 
S ∈ V a P ⊆ V×V*. 

Tento systém �istých gramatik od prof. Novotného [4], zde uvádím pouze pro širší 
rozhled p�i studiu SP systém�. Dále p�idám upozorn�ní, že �isté gramatiky mají se SP 
systémem spole�ný pouze ten fakt, že nemusím zavád�t komponentu obsahující abecedu 
neterminál�. Ve zp�sobu derivace (práce s v�tnou formou) se však SP systémy zásadn� liší a 
nemají takovou volnost jako �isté gramatiky. 

3 STRING-PARTITIONING SYSTEMS 

Dále jen SPS, SP systémy nebo �et�zce rozd�lující (distribuující) systémy. 

Jak už bylo �e�eno v úvodu, tak musíme definovat tento systém pro oba zp�soby práce 
s �et�zci – generování i redukování �et�zc�, tak jak je známe z derivací v gramatikách 
(klasicky shora dol�) a redukcí v automatech (p�ípadn� gramatikách pracujících zdola 
nahoru). 

Definice 4: 

Nech� I je kone�ná množina p�irozených �ísel I = {1, 2, …, k}. SP systém je �tve�ice 
H = (Q, T ∪ {#}, s, R), kde Q je kone�ná množina stav�, T je vstupní abeceda, #∉T, # je 
speciální symbol nazývaný zna�ka (angl. bounder), s∈Q je po�áte�ní stav a R je kone�ná 
relace R ⊆ Q× I× {#}× Q× (T ∪ {#})*, jejíž prvky nazýváme pravidla. Ozna�me Σ = T ∪ {#}. 
Pro zjednodušení budeme p�tici (p, i, #, q, x) ∈ R, p, q∈Q, i∈I, x∈Σ* zapisovat ve tvaru 
p i# � q x. 

Konfigurace je �et�zec c ∈ QΣ*, kterým je ur�en aktuální stav a v�tná forma. 

Konfiguraci c = px, p∈Q nazveme k-limitovaná konfigurace platí-li nerovnost occur(x, #) ≤ k.  

Definice binární relace p�ímé derivace a p�ímé redukce: 

Nech� pu#v, quxv jsou 2 k-limitované konfigurace, u, v ∈ Σ*, occur(u, #) = n-1 a 
pn#�qx ∈ R. Pak  

(1) H provede deriva�ní krok z konfigurace pu#v do quxv použitím pravidla pn#�qx, 
symbolicky zapíšeme pu#v d� quxv [pn#�qx] v H  a 

(2) H provede reduk�ní krok z konfigurace quxv do pu#v použitím pravidla pn#�qx, 
symbolicky píšeme quxv r� pu#v [pn#�qx] v H. 

Standardním zp�sobem definujme vícekrokou variantu d�
n a r�

n, tranzitivní a 
reflexivní uzáv�r operací d� a r� jako d�* a r�*. 

Pokud nás nebude zajímat použité pravidlo v daném deriva�ním resp. reduk�ním kroku, 
tak jej m�žeme spolu s hranatými závorkami ze zápisu vypustit. 
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Jazyk derivovaný SP systémem H, DL(H), je definován takto: 

  DL(H) = { w | s# d�*qw, q ∈ Q, w ∈ T* }. 

Jazyk redukovaný SP systémem H, RL(H), je definován takto: 

  RL(H) = { w | qw r�*s#, q ∈ Q, w ∈ T* }. 

 

Definice 5: Nech� p�irozené �íslo k∈I. Je-li množina pravidel množinou k-limitovaných 
pravidel, pak  p n# � q x ∈ R implikuje n ≤ k. 

 
P�íklad: H = ({s, p, q, f}, {a, b, c, #}, s, R), kde R obsahuje pravidla: 

1) s 1# � p ## 

2) p 1# � q a#b 

3) q 2# � p #c 

4) p 1# � f ab 

5) f 1# � f c 

Jazyk DL(H) = { anbncn | n ≥ 1} = RL(H). Indd(H) = 2. 

Všimn�me si ovšem, že pro p�ípad jazyka RL(H) zastupuje stav s spíše roli koncového 
stavu a ve skute�nosti deterministicky neur�íme, ze kterého stavu p�i redukcích vystartovat. Je 
to z d�vodu, že p�i redukcích používáme pravidla opa�ným zp�sobem než p�i derivování 
�et�zce. Rozhodovat se budeme pravd�podobn� mezi stavy, které jsou na pravých stranách u 
pravidel obsahujících napravo pouze nezna�kové symboly, tj. množina potenciálních 
startujících pravidel pro redukce RS = { pn#�qx ∈ R |  x ∈ T*, n = 1}. 

P�íklad provedené derivace v�ty aaabbbccc: 

s# d� p## [1] d� qa#b# [2] d� pa#b#c [3] d� qaa#bb#c [2] d�  
paa#bb#cc [3] d� faaabbb#cc [4] d� faaabbbccc [5] 

P�íklad provedené redukce v�ty aaabbbccc: 

faaabbbccc r� faaabbb#cc [5] r� paa#bb#cc [4] r� qaa#bb#c [3] r� pa#b#c [2] r�  
qa#b# [3] r� p## [2] r� s# [1] 

Zapíšeme-li rozbor z derivace v�ty 1232345, tak je to p�esn� reverzní zápis rozboru 
pro redukci té samé v�ty 5432321. 

 

Diskuse množiny koncových stav�: 
Zavedení množiny koncových stav� je �ist� pragmatická záležitost a p�i p�ípadné 

praktické aplikaci m�že být bez jakéhokoli vlivu na výslednou mocnost p�idána. Nezáleží 
dokonce ani na tom, zda budeme uvažovat množinu koncových stav� nebo speciáln�jší p�ípad 
jednoho koncového stavu, kdy bychom vlastn� uvažovali vždy množinu koncových stav� 
o velikosti práv� jedna. 

Definice 6: SP systém s koncovými stavy je p�tice H = (Q, T ∪ {#}, s, R, F), F⊆ Q, ostatní 
komponenty známe z definice 4. 
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Dále musíme upravit definici jazyka SPS s koncovými stavy: 

Jazyk derivovaný SPS s koncovými stavy H, DL(H), je definován takto: 

  DL(H) = { w | s# d�*fw, f ∈ F, w ∈ T* }. 

Jazyk redukovaný SPS s koncovými stavy H, RL(H), je definován takto: 

  RL(H) = { w | fw r�*s#, f ∈ F, w ∈ T* }. 

Nástin d�kazu (algoritmus): SPS s koncovými stavy bude obsahovat navíc ješt� jednu 
komponentu F ⊆ Q, což bude kone�ná množina koncových stav�. 

P�evod sou�asného SP systému na verzi s koncovými stavy je triviální, F = Q. 

Opa�ným sm�rem to bude o n�co komplikovan�jší. 

Algoritmus p�evodu SP systému H = (Q, Σ, s, R, F) s koncovými stavy F ⊆ Q na ekvivalentní 
systém H‘ = (Q‘, Σ, s‘, R‘) bez koncových stav� je takový, že Q‘ = Q ∪ {s‘, f‘}, kde 
Q ∩ {s‘, f‘} = ∅ a  R‘ := {s’1#�s##} ∪ {f1#�f’� | f ∈F} ∪ {pi+1#�qx | pi#�qx ∈ R}. 

Otázkou z�stává, jestli tento p�evod bude možno upravit na SPS stejného kone�ného 
indexu k jako m�l SPS s koncovými stavy nebo algoritmickým odstran�ním koncových stav� 
bude muset stoupnout index k výsledného SPS na k + 1? 

Poznámka: Dále je jednoduché ukázat, že každý SP systém s koncovými stavy lze jednoduše 
p�evést na SP systém s práv� jedním koncovým stavem. Sta�í pro každé pravidlo p1#�qx, 
x∈T*, q je p�vodní koncový stav (v�etn� p = q), p�idat nové pravidlo p1#�fx, kde f je nový 
jediný koncový stav nového systému. Tento p�ístup siln� využívá nedeterminismu výb�ru 
pravidla. Když systém bude provád�t poslední p�epis poslední zna�ky ve v�tné form�, tak 
práv� tehdy se požaduje, aby místo p�vodních pravidel vybral n�které nov� p�idané 
„koncové“ pravidlo vedoucí do nového jediného koncového stavu f. 

Hypotéza o shodnosti DL(H) a RL(H): 

 Pokud se podíváme podrobn� na definice relací d� a r�, tak zjistíme, že se jedná v 
podstat� o inverzní relace tj. každému deriva�nímu kroku podle libovolného pravidla p 
odpovídá reduk�ní krok podle stejného pravidla s p�esn� opa�ným vlivem na aktuální 
konfiguraci systému. Jinak �e�eno v pojmech tvorby deriva�ního stromu – oba sm�ry mohou 
dojít resp. vycházet pouze do resp. ze stejných v�t, protože ob� relace mají práv� opa�ný 
efekt, což modeluje tvorbu deriva�ního stromu shora dol� pro derivaci, resp. zdola nahoru pro 
redukci. 

 P�i dokazování bych se snažil pomocí matematické indukce ukázat, že pro každou 
sekvenci konfigurací vzniklých pomocí deriva�ních krok� (rozbor pomocí derivace) existuje 
nejmén� jedna sekvence stejných konfigurací vzniklých redukcemi (rozbor pomocí redukce) 
avšak v p�esn� opa�ném (reverzním) po�adí. To samé bych se pokusil následn� dokázat i 
naopak, tedy že pro každý rozbor pomocí redukce existuje nejmén� jeden odpovídající rozbor 
pomocí derivace. 

 Exaktní d�kaz bude provede pravd�podobn� v rámci dalšího rozvoje této práce. 

3.1 �ET�ZCE-ROZD�LUJÍCÍ SYSTÉM S KONE�NÝM INDEXEM 
Neformáln� �e�eno SP systém H je kone�ného indexu k, jestliže všechny jeho 

konfigurace p�i zpracování v�ty w jsou k-limitované. 
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Lfin(M, X) Lfin(P, X) 

Lfin(P, X, ac) 

Lfin(M, X, ac) 

Lfin(RC, X, ac) 

L(M, CF – � ) L(EDT0L) 

Lfin(RC, CF) L(SM, LIN) 

L(CF) 

v��i Lfin(M, CF) je 
neporovnatelná! 

Lfin(SPS, d�) 

Definice 7: Nech� H = (Q, Σ, R, s) je SP systém a nech� Σ=T∪{#}. Pak pro derivaci 

Dd: s# = p1w1 d� p2w2 d� … d� prwr = prw, w ∈ T*  podle H  a pro redukci 

Dr: prw = prwr r� pr-1wr-1 r� … r� p1w1 = s#, w ∈ T* podle H  m�jme 

Ind(D, H) = max { |wi|{#} | 1 ≤ i ≤ r }, D∈{Dd, Dr}, a pro w ∈ T* definujeme 

Indd(w, H) = min { Ind(Dd,H) | Dd je derivace �et�zce w resp. konfigurace prw podle H}, 

Indr(w, H) = min { Ind(Dr,H) | Dr je redukce �et�zce w resp. konfigurace prw podle H}. 

Index systému H je tedy definován jako 

 Indd(H) = sup { Indd(w, H) | w ∈ DL(H) }, 

 Indr(H) = sup { Indr(w, H) | w ∈ RL(H) }. 

Pro jazyk L generovaný SP systémem definujeme 

 IndSPS(L, d�) = inf { Indm(H) | DL(H) = L, H je SP systém}, 

 IndSPS(L, r�) = inf { Indr(H) | RL(H) = L, H je SP systém}. 

Nakonec si op�t ozna�me �ty�i t�ídy jazyk�: 

T�ída jazyk� p�ijímaných SP systémem s indexem k: 

Lk (SPS, m�) = { L | L ∈ L(H), H je SP systém a IndmSPS(L) ≤ k}, k ≥ 1, m∈{d, r} 

T�ída jazyk� p�ijímaných SP systémem s kone�ným indexem:  

Lfin(SPS, m�) = ),(
1

�
≥

mk
k

SPSL� , m∈{d, r}. 

Analogicky k p�edchozímu existuje hypotéza, že Lfin(SPS, d�) = Lfin(SPS, r�). 

 

 
Obr. 2: Za�len�ní SP systém� kone�ného indexu do již uvedené hierarchie 

Poznámka o vztahu SP s a bez kone�ného indexu: Pokud nemáme SP systém omezen 
kone�ným indexem, tak máme možnost generovat v�tné formy obsahující p�edem neomezený 
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po�et zna�ek. Je ale d�ležité si uv�domit, že podle definice tvaru pravidel m�žeme tato 
pravidla aplikovat pouze na n�kolik zna�ek (p�edem omezený po�et) na za�átku v�tné formy. 

Nap�íklad SP systém H = ({s}, {a, #}, s, {s1#�s##, s1#�sa}), kde L(H) = {a}+. H má 
nekone�ný index, protože mohu nejd�íve podle prvního pravidla vygenerovat dostatek zna�ek, 
abych pak již pouze vždy první zna�ku p�epsal na terminál a. Tento systém lze p�evést na SP 
systém H’ = ({s, p}, {a, #}, s, {s1#�pa#, p1#�pa#, p1#��}) s indexem 1. 

Prozatím otev�eným problémem z�stavá otázka, zda existuje pro každý SP systém H s 
neomezeným indexem ekvivalentní SP system H’, který má kone�ný index. 

3.2 ZÁKLADNÍ POJMY A OZNA�ENÍ  

Módy práce s v�tnou formou:  
P�ípad kdy budeme v�tu jazyka generovat pomocí deriva�ních krok�, tak budeme 

mluvit o deriva�ním (generativním) módu. Analogicky pokud budeme postupovat 
reduk�ními kroky, tak �ekneme, že pracujeme v reduk�ním módu. 

V n�kolika následujících odstavcích shrnu vlastními slovy další pojmy a vlastnosti SP 
systém�, které plynou z formální definice nebo dalších úvah. 

Zna�ka (rozhraní, �ez, rozd�lova� �et�zce/v�tné formy; angl. bounder): 
Symbol # slouží pro znázorn�ní významné pozice v �et�zci terminál� (zna�ky jsou 

indexovány od 1). V p�ípadném praktickém analyzátoru nebude zna�ka jako taková ve 
v�tných formách v�bec figurovat a bude nahrazena n-ticí (n ∈ {1, 2, …, k}) p�irozených �ísel 
ur�ující tyto významné (relevantní) pozice. V teorii (syntéza SP systému, d�kazy) si naopak 
musíme uv�domit, že závisí na po�adí jednotlivých zna�ek ve v�tné form� a je nutno tuto 
specifickou (p�i každém deriva�ním kroku se m�nící) vlastnost mít na pam�ti. Hlavn� u 
simulace SP systému jinými modely (nap�. programované gramatiky nebo gramatiky 
s nahodilým kontextem). 

Úsek (�ást, pod�et�zec; angl. partition): 
Pokud se podíváme na libovolnou v�tnou formu tvaru x = x0#x1#x2…xn-1#xn, tak 

pod�et�zce x0, x1, x2, …, xn-1, xn nazýváme úseky. Ú�elem zna�ek je tedy vymezovat úseky v 
�et�zci.     Po�et úsek� ve v�tné form� je tedy p�esn� závislý na po�tu zna�ek a je roven 
occur(w,#) + 1.  

Pravidlo (angl. rule): 

Všechna pravidla mají tvar pi#�qx,  p, q∈ Q, 1≤ i ≤ k, k∈ I, x∈Σ*, |lhs(p)|  = 1. Na 
levé stran� pravidla je vždy pouze zna�ka s levým dolním indexem, který ur�uje s kolikátou 
zna�kou ve v�tné form� bude pravidlo interagovat. Pokud vypustíme stavy p, q a index i a 
zna�ku budu na moment považovat za neterminál, tak se jedná o pravidlo bezkontextového 
typu. Povoluji tzv. �-pravidla, kdy x = �. Dále mohou v množin� pravidel existovat dv� 
naprosto stejná pravidla lišící se pouze n�kterým stavem p nebo q, �i jen indexem i. Práv� 
tento fakt zásadn� komplikuje d�kaz pro ekvivalenci s programovanými gramatikami.  
Poslední aplikované pravidlo je vždy tvaru p1#�qx, x∈T*. 

Index i v pravidle (dolní levý index u zna�ky na pravé stran� pravidla) má úzký vztah 
ke kone�nému indexu k, ale omezením indexu pravidla i obecn� nedosáhneme tak silného 
omezení jako u kone�ného indexu k (viz v�ta 8 a 9). 
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Krátce a neformáln� si popišme, jak systém prakticky pracuje s �et�zcem. P�i popisu 
budu využívat vzorové pravidlo pn#�qx ∈ R a uvažuji v�tnou formu y, tedy aktuální 
konfiguraci py. 

Výb�r pravidla pro další deriva�ní krok: 
Pokud se na SP systém díváme jako na generátor v�t jazyka, tak lze zp�sob výb�ru 

dalšího použitého pravidla popsat následovn�: 

1) Množinu pravidel, ze kterých vybíráme omezuje stav p tzv. výchozí (aktuální) stav. 
Je-li tedy stav p aktuální, tak vybírám z podmnožiny pravidel Rp = { r | 
r: pn#�qx∈R,  p, q∈Q, p je aktuální stav} 

2) Nyní se podívám na zpracovávanou v�tnou formu y a to p�edevším na po�et zna�ek 
(#) a ten si ozna�me m = occur(y, #). Má smysl totiž vybírat pouze ta pravidla, pro 
která platí, že jejich dolní index n ≤ m. 

3) V poslední fázi je již výb�r pravidla z podmnožiny pravidel Rp,m = { r | 
r: pn#�qx∈R, n ≤ m, m = occur(y, #), p je aktuální stav } provád�n 
nedeterministicky. 

Výb�r pravidla pro další reduk�ní krok: 
V p�ípad� reduk�ního módu je výb�r aplikovatelného pravidla podstatn� složit�jší 

(p�edevším z hlediska pochopení): Musíme si totiž uv�domit, že postupujeme p�esn� opa�n� a 
snažíme se dostat z koncové konfigurace (qw) systému, která však na rozdíl od po�áte�ní není 
explicitn� známa (konkrétn� neznáme stav q), do zadané po�áte�ní konfigurace (s#) 

1) Množinu pravidel, ze kterých vybíráme, omezuje aktuální stav q. Je-li tedy stav q 
aktuální, tak vybírám z podmnožiny pravidel Rq = { r | r: pn#�qx∈R,  p, q∈Q, q je 
aktuální stav} 

2) Uvažuji aktuální konfiguraci qy. Nyní podle definice reduk�ního kroku musím ve 
v�tné form� y nalézt odpovídající pravou stranu vybíraného pravidla, tak aby po 
redukci na zna�ku (#) byla tato zna�ka n-tá ve vzniknuvší v�tné form�. Podmínka 
nutná je, že po�et zna�ek ve v�tné form� musí být roven nebo v�tší než po�et 
zna�ek na pravé stran� vybíraného pravidla, aby v�bec bylo redukci možno provést. 

3) Obdobn� jako v p�edchozím postupu i nyní, pokud mám k dispozici více pravidel 
spl	ující všechny podmínky, tak výb�r provedu op�t nedeterministicky. Naopak 
pokud nebylo nalezeno žádné vyhovující pravidlo, tak zpracovávanou v�tu odmítnu. 

Výb�r stavu q v po�áte�ním fázi redukce v�ty lze zjednodušit zavedením koncových 
stav�, viz p�edchozí kapitola. 

Poznámka: Nepovoluji kombinovat oba módy b�hem zpracovávání jedné v�ty. Vždy je 
pot�eba u SP systému explicitn� specifikovat, který mód chci na vstupní v�tu aplikovat. 

Další inspirací k budoucímu rozvoji SPS je tedy zavést r�zné kombinované režimy 
deriva�ního a reduk�ního módu a studium jejich vlastností, a to p�edevším výsledné mocnosti. 

V�ta 8: Každá množina n-limitovaných pravidel libovolného �et�zce-rozd�lujícího systému 
lze p�evést na ekvivalentní �et�zce-rozd�lující systém s množinou (n-1)-limitovaných 
pravidel, pro n ≥ 3. 
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D�kaz: Nech� SPS H = (Q, Σ, s, R) má n-limitovanou množinu pravidel R, n ≥ 3, pak 
sestrojím ekvivalentní SPS H’ = (Q’, Σ, s, R’) s (n-1)-limitovanou množinou pravidel R’ 
pomocí následujících krok� (algoritmu): 

1) Q’ := Q, R’ := ∅ 

2) Pro každé pravidlo r: pi# � qx∈R, occur(x, #) = n, x = x0#x1#x2…xn-1#xn p�idej do R’ 
dv� pravidla pi# � p’ x0##  a  p’i+1# � q x1##x2…xn-1#xn  a do Q’ p�idej nový stav p’. 
Všimn�me si, že nov� vytvo�ená pravidla jsou nejvýše (n-1)-limitovaná. 

V�ta 9: Každá množina pravidel libovolného SP systému lze p�evést na ekvivalentní SPS s 
množinou 2-limitovaných pravidel. 

D�kaz: D�sledek v�ty 8, kdybychom algoritmus z d�kazu v�ty 8 iterativn� aplikovali dokud 
by výsledný systém neobsahoval pouze 2-limitovaná pravidla. 

Poznámka: Obdobná v�ta bude pravd�podobn� platit i pro SPS s kone�ným indexem. 

Poznámka 2: V t�chto v�tách je vid�t vzdálená analogie s Chomského normální formou 
bezkontextových gramatik a možná by bylo vhodné se pokusit ješt� o další zjednodušení 
pravidel SP systému (samoz�ejm� bohužel na úkor po�tu pravidel). 

3.3 VLIV KONE�NÉHO INDEXU NA MOCNOST SYSTÉMU 

Lemma 1: Lk(P, CF) ⊆ Lk(SPS, d�) 

Pro každou programovanou gramatiku G indexu k existuje ekvivalentní �et�zce-rozd�lující 
systém H indexu k takový, že Lk(G) = DLk(H). 

D�kaz:  Nech� k je kladné celé �íslo. Nech� G = (V, T, P, S, g) je programovaná gramatika 
indexu k, kde N = V – T a g ⊆ P×P. Zkonstruujeme �et�zce-rozd�lující systém indexu k, 
H = (Q, T ∪ {#}, s, R), kde # ∉ T, s = �σ�, σ  je nový symbol a množina pravidel R je 
vytvo�ena pomocí následujících krok�: 

1. Pro každé pravidlo p: S � α ∈ P, α ∈ V*, p�idej do R nové pravidlo 
�σ� 1# � �[p: S � α]� #, kde �[p: S � α]� je nový stav v Q. 

2. Pokud  A1A2…Aj…Ah ∈N*, h ∈ {1, 2, …, k}, Ai ∈ N, 1 ≤ i ≤ h, q ∈ g(p), kde 
p: Aj � x0B1x1B2x2…xn-1Bnxn, j ∈ {1, 2, …, h}, q: C � α, C ∈ N, α ∈ V*, pro libovolné 
n ≥ 0, xt ∈ T*, 0 ≤ t ≤ n, Br ∈ N, 1 ≤ r ≤ n, n + h – 1 ≤ k a 
D1D2…Dj-1Dj…Dj+nDj+n+1…Dn+h-1 takové, že D1D2…Dj-1Dj…Dj+nDj+n+1…Dn+h-1 = 
A1A2…Aj-1Aj+1…Ah a Dj…Dj+n = B1…Bn, lhs(q) = Dd pro libovolné 
d ∈ {1, 2, …, n + h - 1}, Dm ∈ N, 1 ≤ m ≤ n + h – 1,  

pak do R p�idej nové pravidlo 

�A1A2…Aj-1[p: Aj�x0B1x1B2x2…xn-1Bnxn]Aj+1…Ah� j# � �D1D2…[q: Dd�α]…Dn+h-1� 
x0#x1#x2…xn-1#xn, kde �D1D2…[q: Dd�α]…Dn+h-1� je nový stav v Q. 

Nyní pomocí matematické indukce dokážame, že opravdu platí L(G) ⊆ L(H). (Induk�ní d�kaz 
jsem si dovolil ponechat v anglické jazykové verzi.) 

Tvrzení 1. If  S �m x0A1x1A2x2…xn-1Anxn in G, then �σ� # �* 
�A1A2… 

Aj-1[qr+1: Aj�y0B1y1B2y2…yh-1Bhyh]Aj+1…An� x0#x1#x2…xn-1#xn  in H, where n-1+h ≤ k. 

Induction basis: Let m = 0. That is, S �0 S in G. Clearly �σ� # �1 �[S�α]� # in H and 
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S�α ∈ P and �σ� 1# � �[S�α]� # ∈ R (by step 1 in construction of H). 

Induction Hypotesis: Suppose that the claim holds for all derivations of length m or less for 
some m ≥ 0. 

Induction step: Let us consider a derivation S �m+1 x in G, x in V*. Since m + 1 ≥ 1, there is 
some y in V+ of form x0A1x1A2x2…xn-1Anxn and pm+1 ∈ P such that  S �m y [p1p2…pm] � 
x [pm+1] in G, if m = 0 then pm+1∈{p | lhs(p) = S, p∈P} else pm+1∈g(pm), 
x = x0A1x1A2x2…xj-2Aj-1xj-1y0B1y1B2y2…yh-1BhyhxjAj+1xj+1…xn-1Anxn, x0, x1, …, xn ∈ T*, 
y0, y1, …, yh ∈ T* and by induction hypotesis there is also a derivation 
�σ� # �* 

�A1A2…Aj-1[pm+1: Aj�y0B1y1B2y2…yh-1Bhyh]Aj+1…An� x0#x1#x2… 
xn-1#xn [q1q2…qr] � �A1A2…Aj-1B1B2…BhAj+1…An� x0#x1#x2…xj-2#xj-1y0#y1#y2… 
yh-1#yhxj#xj+1…xn-1#xn [qr+1] in H, qi∈P, r ≥ 1, A1A2…Aj-1B1B2…BhAj+1…An = A1A2…An+h-1 
for some i∈{1, 2, …, n+h-1}, Ai = [qr+2: Ai�γ], qr+2 ∈ g(qr+1), A1, A2, …, An+h-1∈N. 

Tvrzení 2. If  S �m x in G then �σ� # �* 
�� x   in H. 

It holds from Claim 1 for n = 0. It means if S �m x0x1…xn-1xn in G then 
�σ� # �* 

�� x0x1…xn-1xn  in H, where x = x0x1…xn-1xn. 

Consequently,  L(G) ⊆ L(H). 

 

Lemma 2: Lk(SPS, d�) ⊆ Lk(P, CF) 

Pro každý �et�zce-rozd�lující systém H indexu k existuje ekvivalentní programovaná 
gramatika G indexu k taková, že DLk(H) = Lk(G). 

Nástin d�kazu: Nech� k je kladné celé �íslo. Nech� H = (Q, T ∪ {#}, s, R) je �et�zce-
rozd�lující systém indexu k, kde Σ = T ∪ {#}. Zkonstruujeme programovanou gramatiku 
indexu k, G = (V, T, P, S, g), kde N = V – T, V = T∪ {S}∪ B∪ C, a množiny neterminál� B, 
C, pravidel P a binární relaci g vytvo�íme pomocí následujících krok� (algoritmu): 

B = {�#, i� | 2 ≤ i ≤ k}, PS: tyto neterminály zakódují své po�adí ve v�tné form� 

C = {�p, 1, d� | p∈Q, 1 ≤ d ≤ k }, PS: tyto neterminály krom� po�ádí ve v�tné form� udržují i 
po�et neterminál� ve v�tné form� celkem (možná to nebude nutné) 

P = Prenumbering ∪ Pstate ∪ Paction 

Nejd�íve vytvo�ím tzv. p�e�íslovací posloupnosti pravidel, což budou pravidla provázána 
programováním v binární relaci g: 

Nejprve vytvo�me pomocné funkce: 

rstep: R � {-1, 0, 1, 2, …, k-1}, kde rstep(pi#�qx  ∈ R) = occur(x, #) – 1. Tato funkce nám 
ur�uje p�e�íslovávací krok, protože musím zajistit, aby když do prost�ed v�tné formy budou 
vygenerovány nové zna�ky v H, tak musí dojít k p�ejmenování netermin�l� v G. 

lseq: V*
� {0, 1, 2, …, k}, kde lseq(y∈V*) = |y|N, tedy po�et neterminál� ve v�tné form� y, 

kde bude probíhat p�e�íslovávání neterminál�. 

Prenumbering = {�#, i� ��#, i+1� | 2≤ i< k } ∪ {�#, i� ��#, i-1� | 2< i≤ k } ∪ {�#, 2���p, 1, d� | 
p∈Q, 1 ≤ d ≤ k } 
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g = {(�#, i� ��#, i+1�, �#, i+1� ��#, i+2� ) | 2≤ i≤ k-2 } … posun vzh�ru (pro rstep > 0) 

∪ {(�#, i+2� ��#, i+1�, �#, i+1� ��#, i� ) | 2≤ i≤ k-2 } … posun dol� (pro rstep = -1) 

Do relace g ješt� p�ibudou speciáln� ošet�eny p�ípady p�episování prvního neterminálu na �. 

Nyní budu postupn� vybírat pravidla r: pi#�qy ∈ R a p�idávat podle jejich typu pravidla do P 
a jejich vzájemnou provázanost v relaci g (v�etn� nutnosti p�e�íslování neterminál� v tém�� 
každém kroku). Aktuální konfigurace v SPS H je px, kde n = occur(x, #), i≤ n≤ k: 

1) i libovolné, rstep(r) = 0: p�e�íslování vynechám, protože není nutné 

2) i ≥ 2, rstep(r) > 0 

3) i ≥ 2, rstep(r) < 0 resp. rstep(r) = -1 

4) i = 1 

Pro tyto �ty�i p�ípady pro každé pravidlo vytvo�ím “programovanou sekvenci” pravidel 
v G podle následujícího souhrnu (matematický zápis zatím není dolad�n do 
prezentovatelné formy): 

Souhrn: Každému deriva�nímu kroku v H bude odpovídat následující sekvence krok� v G: 

1) Ozna�ení speciálního mezistavu Q’ = {p’ | p∈Q}: pravidla tvaru �p, 1, d� ��p’, 1, d�. 

2) P�e�íslování neterminál� z B a C, tak aby odpovídali novému po�adí po provedení 
náhrady i-té zna�ky pravou stranou pravidla (musí být vytvo�ena celá množina 
takovýchto pravidel s pat�i�n� o�íslovanými neterminály, jinak by se muselo d�lat 
speciální dop�e�íslování nového pod�et�zce ve v�tné form�). Toto p�e�íslování je 
možné pouze díky kone�nému indexu k. Problémem je, jak zajistit, aby se p�e�íslovali 
všechny neterminály (uvažuji o užití programované gramatiky s kontrolou na výskyt). 

3) Samotný p�epis vybrané zna�ky (rozgenerování nebo vymazání v p�ípad� �-pravidla). 

4) Simulace v G p�echodu do nového stavu q v H (z mezistavu p’ pro každý stav p). 

 

Problémy, které je nutno brát v úvahu p�i simulaci SP pravidla v G: 

• SP systém umož	uje 2 r�zná pravidla, která se liší pouze stavem, do kterého p�ejdou, 
p�ípadn� stavem odkud vychází nebo obojí, ale bezkontextová �ást pravidla m�že být 
naprosto totožná. Tedy v n�kterém neterminálu si musím uchovávat zakódovaný stav 
(nejlépe se pro to hodí vždy první neterminál; problém nastane ve chvíli, kdy se první 
neterminál p�epíše na � a je nutno ustavit prvním neterminálem následující 
neterminál). Lze provést zjednodušení na úkor obecnosti a p�ipustit v G o jedni�ku 
vyšší kone�ný index. 

• Dále musíme zajistit automatické p�e�íslovávání všech neterminál�, které si musí 
sebou nést své po�adí ve v�tné form�, po každém zásahu do v�tné formy. 

• A v neposlední �ad� zachování atomicity simulovaného kroku (problém p�edevším u 
p�e�íslovávání neterminál�). 
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Protože d�kaz tohoto lemmatu ješt� není dokon�en a dotažen do formálního matematického 
zápisu, tak jsem prozatím vynechal i následný induk�ní d�kaz. Ten by mohl nap�íklad 
vycházet ze t�chto �ty� tvrzení:  

1) Ekvivalentní odsimulování 1 kroku v SPS pomocí programované gramatiky 

2) Simulace posloupnosti krok� v SPS (tj. derivování libovolné v�tné formy) 

3) Dodržení stejného indexu k u obou systému (je totiž možné, že to nebude z d�kazu 
zcela z�ejmé) 

4) Bude-li vyderivovaná v�tná forma z tvrzení 2 obsahovat samé terminály, tak oba 
modely p�ijímají stejný jazyk. 

 

Teorém 1. Lk(SPS, d����)  = Lk(P, CF – �) 

Lk(P, CF) ⊆ Lk(SPS, d�) ∧ Lk(SPS, d�) ⊆ Lk(P, CF) ⇔ Lk(SPS, d�)  = Lk(P, CF – �). 

Pro libovolný jazyk existuje �et�zce-rozd�lující systém indexu k když a jen když je 
tento jazyk generován programovanou gramatikou indexu k. 

3.4 NEKONE�NÁ HIERARCHIE SP SYSTÉM	 

D�sledek 1. Nekone�ná hierarchie jazyk�  
Jako d�sledek Teorému 1 a V�ty 7 platí:  

Lk(SPS, d�) ⊂ Lk+1(SPS, d�) pro všechna k ≥ 1. 

 
Podobný d�sledek bude platit i pro t�ídy Lk(SPS, r�) po dokon�ení d�kazu o ekvivalenci 
Lk(SPS, r�) a Lk(SPS, d�). 

 

3.5 P�ÍKLAD P�EVODU 

Protože chybí kone�ná verze d�kazu Lk(SPS, d�) ⊆ Lk(P, CF), tak uvedu jednoduchý 
p�íklad p�evodu SPS H na programovanou gramatiku G a pokusím se demonstrovat základní 
myšlenky budoucího d�kazu: 

H = ({s, p, q, f}, {a, b, c, #}, s, R), kde R obsahuje pravidla: 

1) s 1# � p ## 

2) p 1# � q a#b 

3) q 2# � p #c 

4) p 1# � f ab 

5) f 1# � f c 

Jazyk DL(H) = { anbncn | n ≥ 1} = RL(H). Indd(H) = 2. 
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G = (N, {a, b, c}, P, �s, 1, 1�, g), relace g bude pro zjednodušení zapisována jako množina 
náv�ští následujících povolených pravidel: 

P = { 

1.1) �s, 1, 1� � �s’, 1, 2� �#,2�, {1.2} // p�e�íslování není v prvním kroku nutné 

1.2) �s’, 1, 2� � �p, 1, 2�,  {2.1, 4.1} 

2.1) �p, 1, 2� � a�p’, 1, 2�b,  {2.2} 

2.2) �p’, 1, 2� � �q, 1, 2�,  {3.1} 

3.1) �#, 2� � �#, 2�c,   {3.2} 

3.2) �q, 1, 2� � �p, 1, 2�,  {2.1, 4.1} 

4.1) �p, 1, 2� � ab,   {4.2} 

4.2) �#, 2� � �#, 1�   {4.3} // tzv. p�e�íslování neterminál� 

4.3) �#, 1� � �f, 1, 1�   {5.1}  // kone�ná fáze p�e�íslovávání 

5.1) �f, 1, 1� � c   ∅ // po�et zna�ek je 1, takže není nutno p�e�íslovat 

}, 

N = všechny neterminály z vytvo�ených pravidel tj. dvojice a trojice v úhlových závorkách. 

P�íklad derivace v�ty aaabbbccc podle G: 

�s, 1, 1� � �s’, 1, 2��#, 2� [1.1] � �p, 1, 2��#, 2� [1.2] � a�p’, 1, 2�b�#, 2� [2.1] � 
a�q, 1, 2�b�#, 2� [2.2] � a�q, 1, 2�b�#, 2�c [3.1] � a�p, 1, 2�b�#, 2�c [3.2] �  
aa�p’, 1, 2�bb�#, 2�c [2.1] � aa�q, 1, 2�bb�#, 2�c [2.2] � aa�q, 1, 2�bb�#, 2�cc [3.1] � 
aa�p, 1, 2�bb�#, 2�cc [3.2] � aaabbb�#, 2�cc [4.1] � aaabbb�#, 1�cc [4.2] �  
aaabbb�f, 1, 1�cc [4.3] � aaabbbccc [5.1]  

Díky nízkému indexu SPS H a velmi jednoduchým pravidl�m sta�ilo pouze jedno ryze 
p�e�íslovávací pravidlo, ale v obecném p�ípad� po�et t�chto pravidel bude mnohonásobn� 
vyšší. 

4 BUDOUCÍ VÝVOJ A MODIFIKACE 

Nativní, p�irozené a z definici plynoucí dynamické „�íslování“ zna�ek ve v�tné form� je 
velmi specifickou vlastností SP systém� a její modelování v ekvivalentních t�ídách jazyk� je 
velmi obtížné (viz. d�kaz uvedený v kapitole 3.3). Proto se v budoucnu pokusím zam��it na 
n�které existující otev�ené problémy �ízených gramatik s kone�ným indexem (nap�íklad 
Lk(RC, X) ⊆ Lk(M, X) = Lk(RC, X, ac) ), kde by se nám t�eba mohlo poda�it usp�t. 

Nyní krátce popíši n�které další varianty a modifikace SP systém�, jež v budoucnu stojí 
za pozornost nebo naopak nestojí. 

4.1 PARALELNÍ VERZE SP SYSTÉM	 
V jednom deriva�ním kroku by paralelní verze SPS p�episovala všechny zna�ky 

v aktuální v�tné form� (pokud by samoz�ejm� byla k dispozici aplikovatelná pravidla). 
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Nejobecn�jší forma paralelních SPS je p�ípad, kdy by se pravidla skládala z n-tic 
p�vodních sekven�ních pravidel, kde n ≤ k, k∈I a v deriva�ním kroku by se vybírala 
aplikovatelná n-tice. 

Jedna specializovaná forma by nem�la žádným dodate�ným zp�sobem p�edepsáno, 
která pravidla použít (podobn� fungují nap�íklad L-systémy) (nezm�ním sílu). 

Budeme-li p�emýšlet nad mocností takovéhoto systému, tak díky kone�nosti index� 
pravidel k m�žeme paralelní krok provád�t pouze pokud se ve v�tné form� vyskytuje nejvýše 
k zna�ek, což odpovídá SPS s kone�ným indexem k. Tím se nám úvaha zjednodušuje. Protože 
jsem pomocí stav� (nov� vytvo�ených) schopen odsimulovat jeden paralelní deriva�ní krok 
v rámci n�kolika sekven�ních, tak mocnost SPS p�idáním paralelního deriva�ního kroku 
nezvýším (pravd�podobn� ani nesnížím). 

 Poslední modifikace by nemusela v paralelní verzi pracovat se všemi zna�kami 
najednou, ale jen s n�kolika vybranými (1 až n). I tato verze však lze p�evést na onu 
nejobecn�jší, protože m�žeme využít nap�íklad pravidla typu: pi#�p# a ozna�it jej za tzv. 
vynechávací krok. 

4.2 KÁNONICKÉ DERIVACE 
Pro praktické využití, nap�íklad v syntaktické analýze, je pro vytvo�ení efektivního 

algoritmu nutno, aby SPS byl schopen (nejlépe p�i zachování síly) pracovat pomocí 
kánonických derivací (nejlev�jší resp. nejprav�jší). Kánonické derivace vždy pracují 
s nejlev�jší, resp. nejprav�jší zna�kou ve v�tné form�. V p�ípad� redukcí budeme vyžadovat 
redukci na první, resp. poslední zna�ku ve vytvá�ené konfiguraci. 

Prozkoumat: Pokusit se vytvo�it algoritmus na p�evod libovolné bezkontextové gramatiky 
s nejlev�jší derivací na ekvivalentní SP systém (p�ípadn� také nejlev�jší).  Pravd�podobn� to 
nebude možné, protože v t�íd� Lk(P, X) nejsou n�které bezkontextové jazyky, ale na druhou 
stranu si nedokáži p�edstavit p�ípad, kdy to možné není. 

4.3 DALŠÍ MODIFIKACE SPS 
 

Povolení neterminál� na konci v�tné formy: Jednalo by se o zavedení zásobníku pro 
pot�eby SP systému (tj. specifická nekone�ná pomocná pam��). Toto rozší�ení by velmi 
pravd�podobn� zna�n� zvýšilo sílu, ale zna�n� deformovalo n�které vlastnosti celého 
systému. 

Vynechání index� pravidel: Tímto krokem bych ze SP systému vytvo�il v podstat� 
programovanou gramatiku s jediným neterminálem, což není žádným zp�sobem zajímavá 
modifikace. P�i deriva�ním kroku by se mohla p�epsat libovolná zna�ka na pravou stranu 
vybraného pravidla. 

Pravidla s kontrolou výskytu: Podobn� jako u programovaných a jiných �ízených gramatik i 
na SP systém m�žeme aplikovat rozší�ení v podob� zavedení pomocné binární relace, která 
bude sloužit jako druhá možnost v p�ípad�, že bychom nenašli stavajícím zp�sobem žádné 
aplikovatelné pravidlo. 

Otev�eným problémem je zatím mocnost takovéhoto systému, a to v p�ípad� systému 
kone�ného i nekone�ného indexu. 
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5 ZÁV�R 

Rád bych na záv�r zd�raznil, že tento prácovní text je spíše charakteru zprávy o postupu 
výzkumu tohoto nového systému, než n�jaký ucelený a kone�ný dokument ur�ený k 
seriózn�jšímu využití (publikace, citace apod.). 

�et�zce-rozd�lující systémy zkoumané v této práci jsou naprosto novým systémem a 
hlavní myšlenka, která tvo�í tento systém natolik odlišný od existujících, aby m�lo smysl ho 
podrobn�ji zkoumat, je ukryta ve zp�sobu využití jediného speciálního terminálu a stavu p�i 
derivaci v�ty. Nejunikátn�jší je zp�sob, jakým jsou zna�ky identifikovány pomocí aplikace 
pravidel a dynamicky m�n�ny jejich významy (ur�ovány po�adím) v pr�b�hu derivace, 
potažmo redukce v�tné formy. 

Hlavní výzkumné zam��ení se týkalo omezení SP systému a jiných model� pomocí 
kone�ného indexu, což je zásadní omezení ohledn� výsledné síly, ale s p�knými vlastnostmi 
pro praktické nasazení. 

SP systém s kone�ným indexem jsme �áste�n� za�adili do hierarchie t�íd jazyk� s 
kone�ným indexem. Prozkoumali n�které základní vlastnosti jako nepot�ebnost koncových 
stav�, minimální sílu SP systém� s kone�ným indexem (tj. programované gramatiky s 
kone�ným indexem). 

Nakonec bylo zmín�no n�kolik modifikací a otev�ených problém�, které by bylo v rámci 
dalšího vývoje vhodné �ešit. 

Jediné v�tší úskalí celé práce i SP systému samotného je zatím nenalezená vhodná 
praktická aplikace. Není však bez nad�je využít tento systém pro n�které sou�asné teoretické 
otev�ené problémy, na které by se mohl díky svému odlišnému p�ístupu hodit. 
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P�ÍLOHA – VÝTAH PRO PREZENTACI PROJEKTU 
 

Prezentace do p�edm�tu Moderní teoretická informatika, 2004 
Auto�i:  Doc. Alexander Meduna, Ing. Zbyn�k K�ivka 

 

STRING-PARTITIONING SYSTEMS 
Prerekvizity: 

Gramatiky s kone�ným indexem: G = (N, T, S, …) gramatika lib. typu. Pak pro derivaci 

D: S = w1 � w2 � … � wr = w ∈ T*  podle G, 

Ind(D, G) = max { |wi|N | 1 ≤ i ≤ r }, kde |wi|N  je po�et neterminál� v �et�zci wi, 

Ind(w, G) = min { Ind(D, G) | w ∈ T*, D je derivace �et�zce w podle G }, 

Ind(G) = sup { Ind(w, G) | w ∈ L(G) }, 

IndX(L) = inf { Ind(G) | L(G) = L, G je gramatika typu X}. 

T�ída jazyk� s indexem k: Lk (X) = { L | L ∈ L(G), G je typu X a IndX(L) ≤ k}, k ≥ 1 

T�ída jazyk� s kone�ným indexem: )()(
1

XLXL k
k

fin �
≥

= . 

Programovaná gramatika: G = (V, T, P, S, g), g ⊆ P×P, N = V – T. 
 
Definice: String-Partitioning system – �tve�ice H = (Q, T ∪∪∪∪ {#}, s, R) 

• Q je kone�ná množina stav�,  

• T je vstupní abeceda, #∉T, # je speciální symbol nazývaný zna�ka (angl. bounder), 
Σ = T ∪ {#} 

• s∈Q je po�áte�ní stav 

• R kone�ná množina pravidel tvaru:  p i# � q x ∈∈∈∈ R, kde p, q∈ Q,  i ∈ I,  x ∈ Σ*. 
 
Konfigurace je �et�zec c ∈ QΣΣΣΣ*, kterým je ur�en aktuální stav a v�tná forma. 
 
Relace p�ímé derivace a p�ímé redukce: 

Nech� pu#v, quxv jsou 2 konfigurace, u, v ∈ Σ*, occur(u, #)= n-1 a pn#�qx ∈ R. Pak  

(1) H provede deriva�ní krok z konfigurace pu#v do quxv použitím pravidla pn#�qx, 
symbolicky zapíšem pu#v d� quxv [pn#�qx] v H  a 

(2) H provede reduk�ní krok z konfigurace quxv do pu#v použitím pravidla pn#�qx, 
symbolicky píšeme quxv r� pu#v [pn#�qx] v H. 

Standardním zp�sobem definujme d�n, r�n, d�+, r�+, d�* a r�*. 

Jazyky derivované/redukované SPS systémem H: 

  DL(H) = { w | s# d����*qw, q ∈∈∈∈ Q, w ∈∈∈∈ T* }. 
 

  RL(H) = { w | qw r����*s#, q ∈∈∈∈ Q, w ∈∈∈∈ T* }. 
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P�íklad: H = ({s, p, q, f}, {a, b, c, #}, s, R), kde R obsahuje pravidla: 

6) s 1# � p ## 

7) p 1# � q a#b 

8) q 2# � p #c 

9) p 1# � f ab 

10) f 1# � f c 

Jazyk DL(H) = { anbncn | n ≥ 1} = RL(H). Ind(H) = 2 (místo N po�ítám #). 

P�íklad provedené derivace v�ty aaabbbccc: 

s# d� p## [1] d� qa#b# [2] d� pa#b#c [3] d� qaa#bb#c [2] d�  
paa#bb#cc [3] d� faaabbb#cc [4] d� faaabbbccc [5] 

P�íklad provedené redukce v�ty aaabbbccc: 

faaabbbccc r� faaabbb#cc [5] r� paa#bb#cc [4] r� qaa#bb#c [3] r� pa#b#c [2] r�  
qa#b# [3] r� p## [2] r� s# [1] 

 
SPS s kone�ným indexem: analogicky; místo N (neterminál�) po�ítám {#}. 
 

Výsledky: Ln(P, CF) = DLn(SPS),    Lfin(P, CF) = DLfin(SPS) 
 DLn(SPS) ⊂ DLn+1(SPS) 

 

Lemma 1: Lk(PG) ⊆ DLk(SPS). 

D�kaz:  Nech� k je kladné celé �íslo. Nech� G = (V, T, P, S, g) je programovaná gramatika 
indexu k, kde N = V – T a g ⊆ P×P. Zkonstruujeme �et�zce-rozd�lující systém indexu k, 
H = (Q, T ∪ {#}, s, R), kde # ∉ T, s = �σ�, σ  je nový symbol a množina pravidel R je 
vytvo�ena pomocí následujících krok�: 

3. Pro každé pravidlo p: S � α ∈ P, α ∈ V*, p�idej do R nové pravidlo 
����σσσσ���� 1# 
 ����[p: S 
 αααα]���� #, kde �[p: S � α]� je nový stav v Q. 

4. Pokud  A1A2…Aj…Ah ∈N*, h ∈ {1, 2, …, k}, Ai ∈ N, 1 ≤ i ≤ h, q ∈ g(p), kde 
p: Aj � x0B1x1B2x2…xn-1Bnxn, j ∈ {1, 2, …, h}, q: C � α, C ∈ N, α ∈ V*, pro libovolné 
n ≥ 0, xt ∈ T*, 0 ≤ t ≤ n, Br ∈ N, 1 ≤ r ≤ n, n + h – 1 ≤ k a 
D1D2…Dj-1Dj…Dj+nDj+n+1…Dn+h-1 takové, že D1D2…Dj-1Dj…Dj+nDj+n+1…Dn+h-1 = 
A1A2…Aj-1Aj+1…Ah a Dj…Dj+n = B1…Bn, lhs(q) = Dd pro libovolné 
d ∈ {1, 2, …, n + h - 1}, Dm ∈ N, 1 ≤ m ≤ n + h – 1,  

pak do R p�idej nové pravidlo 

�A1A2…Aj-1[p: Aj�x0B1x1B2x2…xn-1Bnxn]Aj+1…Ah� j# � �D1D2…[q: Dd�α]…Dn+h-1� 
x0#x1#x2…xn-1#xn, kde �D1D2…[q: Dd�α]…Dn+h-1� je nový stav v Q. 
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Lfin(M, X) Lfin(P, X) 

Lfin(P, X, ac) 

Lfin(M, X, ac) 

Lfin(RC, X, ac) 

L(M, CF – � ) L(EDT0L) 

Lfin(RC, CF) L(SM, LIN) 

L(CF) 

v��i Lfin(M, CF) je 
neporovnatelná! 

DLfin(SPS) 

Vlastnosti systém� s kone�ným indexem: X ∈ {CF, CF – �} 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí:   L(CF) – Lfin(M, CF) ≠ ∅ 
  Lfin(M, X, left-2) = Lfin(M, X), kde left-2 je typ nejlev�jší derivace. 
 
Nekone�ná hierarchie: Platí vlastní inkluze Ln(M, CF)⊂Ln+1(M, CF) pro všechna n ≥ 1. 

Vybrané otev�ené problémy: 
Existují bezkontextové jazyky v Lfin(M, CF) mající nekone�ný bezkontextový index? 
Je množinová inkluze Lfin(RC, CF) ⊆ Lfin(M, CF) vlastní? 
 
 

Záv�r, budoucnost, diskuse: 
• kánonické derivace (nap�. typ 2) 
• Lfin(paralelní SPS) = Lfin(SPS) 
• SPS bez omezení kone�ným indexem 
• v druhé �ásti v�tné formy op�t povolit neterminály 

 

 

 

 


