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1 Obecné seznámení s aplikací Automat 
Tento program slouží primárně jako podpora výuky předmětu Úvod do Teoretické Informatiky (UTI), 
ale poslouží dobře všem, kteří se zajímají o problematiku konečných automatů. Na názorných 
příkladech ukáže a vysvětlí základní algoritmy a postupy, stejně jako objasní mnoho pojmů a zasvětí 
do základů konstrukce automatů a operací s nimi. 
 Než si ale mou aplikaci poprvé spustíte, doporučuji Vám si nejprve prostudovat alespoň 
základy či úvod do problematiky konečných automatů. Manipulace s programem totiž tyto znalosti 
mnohdy vyžaduje, ačkoli v minimální míře. Běžně pracuji s pojmy deterministický a 
nedeterministický konečný automat, stav, přechod, písmeno abecedy, přechodová tabulka, graf 
automatu a s mnohými dalšími. 
 A co vše tedy aplikace Automat umožňuje? Když pominu přívětivé uživatelské prostředí a 
velkou spoustu nastavení, pak je to hlavně variabilita a znovu použitelnost ve všech ohledech. A 
samozřejmě to ze všeho nejdůležitější – funkce a algoritmy. Program dovolí vytvořit a nadefinovat 
téměř libovolný typ konečného automatu, ten pak třeba uložit, znovu načíst a opětovně zeditovat. 
Jakmile máme automat zadán, pokračujeme operacemi nad jedním nebo i dvěma automaty. Jeden 
automat je možno převést do normovaného tvaru anebo jej minimalizovat. U dvou automatů je pak 
dominantní operace sjednocení, respektive průniku těchto dvou zadaných automatů. Opět je ale možné 
si zobrazit jejich minimalizované protějšky. No a nakonec zde máme automat nedeterministický a ten 
je potřeba převést na deterministický. U všech výše zmíněných operací nesmím zapomenout zmínit 
průchod automaty podle zadaného slova. Toto vše bude ale podrobně popsáno v následujících 
kapitolách. 
 Hned na začátku ještě musím zmínit přímou podporu anglického jazyka s možností rozšíření o 
další cizojazyčné prostředí. V celé této uživatelské dokumentaci budu ale prezentovat obrázky 
z českého, pro nás nativního, prostředí. Usnadní to popis funkcí i celého ovládání aplikace. 
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2 Požadavky 
Jako každá aplikace, má i ta moje nějaká omezení a základní požadavky na bezproblémové spuštění a 
chod. Navíc je zde také nepsaný požadavek znalosti probírané a zkoumané problematiky. Program je 
vyvíjen pro stolní počítače na platformě Microsoft Windows a tomu také odpovídají jak softwarové, 
tak hlavně hardwarové nároky. 

2.1 Hardwarové požadavky 
Minimální požadavky pro spuštění aplikace na osobním počítači jsou: 
PC kompatibilní s IBM 
Procesor 300MHz (Intel Pentium II, AMD K6, apod.) a výše 
Operační paměť 32MB RAM a více 
Volné místo na disku HDD 5MB 
Monitor, klávesnice, myš (klávesnice není nutná pro většinu částí aplikace) 
 

2.2 Softwarové požadavky 
Nejdůležitějším softwarovým požadavkem je operační systém Microsoft Windows alespoň ve verzi 
98, nejlépe však už Windows XP. Dále to je rozlišení monitoru alespoň 800x600 obrazových bodů, 
aplikace je však vyvinuta pro rozlišení 1280x1024 pixelů. Posledním požadavkem je nainstalován 
.NET Framework alespoň ve verzi 1, vyšší je opět lepší. Framework není nezbytný, ale vyhnete se s 
ním případné nekompatibilitě a problémům se spuštěním. Shrnuté požadavky: 
Microsoft Windows 98 a vyšší (doporučeno XP) 
Rozlišení monitoru 800x600 a vyšší (doporučeno 1280x1024) 
Microsoft .NET Framework 1.0 a vyšší (doporučeno 3.0) 
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3 Hlavní okno 
Po spuštění aplikace na Vás vykoukne hlavní okno s formulářem, které vidíte na obrázku 1. Tento 
formulář se skládá ze dvou hlavních částí: menu a interakčního okna. Hlavní okno se podle akcí 
uživatele dále rozpadá na tři vedlejší. Všechny tyto části si nyní podrobně popíšeme. 
 

 
 

Obr. 1 – Hlavní okno aplikace 
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3.1 Menu 
Jak vidíte z obrázku 1, menu se skládá ze čtyř záložek – Soubor, Automat, Nastavení a Nápověda. 
Na obrázku 2 jsou vystřihnuty všechna tato podmenu. Zde postačí pouze stručný popis, protože 
funkčnost bude detailně popsána v kapitolách o tlačítkách, které kopírují odpovídající úlohy.  
 Pod menu Soubor se skrývají funkce totožné s tlačítky na hlavním okně. Jen se aktivují jinak – 
podle toho, kde se zrovna nacházíte. Možnost návratu na Hlavní stránku se aktivuje vždy, když jsme 
na jiném okně než je základní a stejně tak se v této situaci znepřístupní volby Jeden Deterministický, 
Dva Deterministické a Nedeterministický. 
 Defaultně zašedlé tlačítko Automat se zaktivní po přechodu na libovolnou druhou stránku 
aplikace jedním z tlačítek (viz níže). Umožňuje vytvořit či načíst a editovat jeden nebo dva automaty a 
po jejich regulérním zadání pokračovat na další okno. Možnost Reset potom vynuluje všechny dříve 
načtené a vytvořené automaty. 
 Položka Nastavení nabídne jedinou, ale za to silnou funkcionalitu, která ovlivní celou aplikaci. 
Tímto zázrakem je změna jazyku. Všechna okna se podřídí tomuto nastavení a budou popisky, tlačítka 
a názvy se budou zobrazovat ve zvoleném jazyce. 
 A jak už napovídá název posledního menu Nápověda, submenu ukrývá přístup k základním 
informacím O Autorovi aplikace, O Programu samotném a hlavně o Ovládání celého systému. 
Informace jsou to ale stručné, protože k podrobnému popisu slouží právě tento dokument. 
 
 

    
Obr. 2 – Všechna menu hlavní stránky 
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3.2 První okno aplikace 
Obrazovka, kterou vidíte ihned po spuštění, je zachycena na obrázku 1. Ovládání je zcela prosté, stačí 
kliknutí na tlačítko nebo dokonce jen na obrázek u patřičného řádku. Význam těchto tlačítek je zřejmý 
už z názvu či obrázku, pro upřesnění slouží pak popisek uprostřed, a kdyby i to bylo málo, pak je zde 
právě tato příručka. 
 Tlačítko Jeden deterministický automat umožní zadat (tím rozuměj vytvořit, načíst a editovat) 
právě jen jeden automat a nad tímto automatem vyvolat operace typu převod na normovaný tvar, 
minimalizace a průchod zadaným a minimalizovaným automatem. 
 Dva deterministické automaty slouží k definování přesně dvou automatů, aby bylo možno 
provádět sjednocení či průnik. Automaty ale musí mít stejný počet písmen, jinak nelze dále 
pokračovat. Průchod těmito i vytvořenými automaty (ať už výsledkem sjednocení či průniku) je opět 
samozřejmostí. 
 Třetí v pořadí je Nedeterministický automat. Tento se od předchozích liší svou strukturou a je 
možné jej po zadání pouze převést na deterministický a provést průchod. 
 Poslední tlačítko definuje zcela jasně svůj význam nejen obrázkem vpravo, ale hlavně 
popiskem – ukončuje celou aplikaci. 
 
 První tři výše zmiňovaná tlačítka vždy zpřístupňují druhou stránku obrazovky, kterou si 
popíšeme v následující kapitole. 
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3.3 Druhé okno aplikace 
Na obrázku 3 vidíte druhé okno aplikace se všemi grafickými prvky a zpřístupněnými tlačítky, protože 
byla vybrána práce se dvěma deterministickými automaty a k tomu byly splněny veškeré vstupní 
požadavky. Pokud jste ovšem na stránku právě vstoupili, tak si musíte odmyslet tři zelené obrázky, 
tlačítko Pokračovat bude nepřístupné a pokud pracujete pouze s jedním automatem, ovládací prvky 
druhého před Vámi budou ukryty. 
 Nyní k popisu samotných tlačítek. Ať už pracujete s prvním či druhým automatem, vždy máte 
na výběr prvotní dvě možnosti – automat vytvořit zcela nový (tlačítko Vytvořit první, resp. druhý) 
nebo jej načíst ze souboru (tlačítko Načíst první, resp. druhý). Tlačítko Vytvořit první, resp. druhý, má 
však ještě jednu funkcionalitu, jak je napsáno v popisku. Touto činností je editace již existujícího 
automatu. Samozřejmě, pokud jste již nějaký automat zadali a nechcete jej editovat, máte pořád 
možnost vytvořit úplně nový stejným tlačítkem (a rozhodnutí provedete až v následujícím dialogu, 
popsaném v další kapitole 3.1). 
 Jakmile je úspěšně zadán (rozumějte vytvořen či načten) první automat (indikuje to obrázek 
checkboxu v zeleném poli) a případně i druhý, pokud pracujeme se dvěma, zaktivuje se tlačítko 
Pokračovat a s ním se zobrazí také zelená šipka. Kliknutím na jakýkoli prvek z těchto dvou se 
dostanete na okno odpovídající Vaší zvolené činnosti a počtu zadaných automatů. 

 
Obr. 3 – Druhé okno aplikace 
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4 Vytvoření či editace automatu 
Celá aplikace stojí a padá na zadávání automatu. Ten je nejprve nutno vytvořit. Kliknutím na tlačítko 
Vytvořit první (Vytvořit druhý) se vám zobrazí dialogové okno (Obrázek 4a), kde jste vyzváni k 
zadání počtu stavů a počtu písmen abecedy. Počet stavů musí být z důvodu grafického omezení 
maximálně  12 stavů, což však pro běžné účely naprosto postačuje. Počet písmen abecedy je mezi 
dvěma a třemi písmeny. Pokud byste chtěli pracovat pouze s jedním znakem, zvolte dvě písmena a 
přechody přes B nijak nedefinujte. Pro potvrzení klikněte na tlačítko Pokračovat a otevře se okno 
Vytvoření automatu (Obrázek 5). 
 Druhou možností, jak se na zmiňované okno dostat, je načíst automat ze souboru na pevném 
disku. Tento soubor musí mít přesně danou strukturu, která je popsána níže, u ukládání automatu. 
Pokud je tento soubor validní, automat se načte a otevře se okno Vytvoření automatu, s možností 
editace načteného automatu. 
 A poslední cesta, jak otevřít editační okno, vede opět přes tlačítko Vytvořit první (druhý), 
tentokrát ale musí být tento první (či druhý) automat úspěšně zadán. Zobrazí se vám okno s možností 
editace existujícího automatu či vytvoření automatu nového (Obrázek 4b). 
 

 
Obr. 4a – Vytvoření automatu 

 
Obr. 4b – Editace automatu 
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Obr. 5 – Samotné vytváření automatu 

4.1 Vytvoření automatu 
Poté, co vytvoříte nový automat, je třeba nadefinovat příslušné přechody mezi stavy a určit, které z 
nich budou počáteční a které přijímající. Dynamicky se také vygenerovala přechodová tabulka tak, že 
počet řádků odpovídá počtu stavů, první a poslední sloupce checkboxů označují počáteční a koncové 
stavy a další dva nebo tři (v závislosti na počtu písmen) sloupce editovatelných textboxů přechody 
přes písmeno A, B a případně C. Podle počtu stavů se v horní části zobrazilo několik očíslovaných 
tlačítek se zatržítky, které označují, je-li stav přijímající nebo ne. 
Pod grafem se nacházejí dva nebo tři přepínače písmen, odlišené barvou přechodu. Modrou barvou je 
písmeno A, B je červené, a pokud jsou písmena tři, objevilo se zelené C. Vpravo pod grafem se 
nachází dvě tlačítka. Jedno pro přidání stavu (pokud jsme nedosáhli počtu 12) a druhé pro přidání či 
odebrání písmena abecedy. Celá tato obrazovka je znázorněna na obrázku 5. Ovládacími tlačítky v 
dolní části formuláře se věnuji podrobně v kapitole 4.3. 
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4.2 Definování přechodů 
Přechody lze nadefinovat v zásadě dvěma způsoby – jednak přímo v grafu pomocí grafických 
komponent a tlačítek stavů nebo vyplňováním přechodové tabulky.  
 
První postup je následující: 

1. Pomocí přepínače vyberte znak, kterým chcete uskutečnit přechod (výchozí je písmeno A) 
2. Klikněte na stav, ODKUD chcete přechod začínat. 
3. A dalším kliknutím vyberte stav, KAM chcete písmenem přejít. 
4. Přechod s křížkem blíže k cílovému stavu (udávajícím směr přechodu) je vykreslen v barvě 
písmena. 
5. Kroky 1 až 5 opakujte, dokud nejste se zadáním spokojeni. 

 
 Dovoluji si připomenout, že pokud zadáváte automat deterministický a nadefinujete jakýkoli 
přechod ze stavu, kde už jeden přechod definován máte, pak se starý přechod přepíše novým, 
aktuálním. Počáteční stav je první. Pokud jej chcete změnit, učiňte tak v přechodové tabulce ve sloupci 
vlevo. Přijímací stav označíte tak, že zatrhnete checkbox u příslušného tlačítka stavu. 
Druhý způsob zadávání automatu je vyplnit přechodovou tabulku. Upozorňuji, že aplikace kontroluje 
platnost přechodů a že zadávaná čísla musí být v rozmezí jedna až počet stavů (výjimkou je 
nedeterministický automat, který přechod nemusí mít definován vůbec). Pokud zadáte neplatné čísla 
nebo dokonce písmena a znaky, program je z přechodu odstraní a nechá pouze platné z nich. No a 
takto bude vypadat postup vyplňování tabulky pro deterministický automat:  

 
1. Zvolte si právě jeden počáteční stav a u toho v levém sloupci zatrhněte checkbox. Pokud 
nezatrhnete žádný, označí se stav číslo jedna, pokud jich zvolíte více, platný bude pouze první 
z nich. 
2. Sloupce Přechod A (B a C) definují samotné přechody. Do textboxu vepište číslo stavu, 
kam se chcete daným písmenem dostat. 
3. Koncové (přijímací) stavy pak označíte jednoduše pomocí checkboxu vpravo na daném 
řádku. 

 
U nedeterministického automatu se body 1 a 2 odlišují: 

 
1. Počátečních stavů může být libovolný počet. 
2. Jedním písmenem se nemusí přecházet nikam (pole nevyplníte) nebo lze přejít do více 
stavů. 

 

4.3 Uložení automatu 
Zcela zásadní je možnost uložení automatu do souboru – tlačítko Uložit. Po kliknutí se zobrazí 
dialogové okno, kde vyberete cestu a hlavně jméno souboru. Přípona se automaticky nastaví na *.atm 
pro oba typy automatu. V této chvíli se vámi zadávaný automat přepíše z přechodové tabulky (která je 
nejaktuálnější) do souboru, který bude mít tuto strukturu: 
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dka 
4 
3 
1 
3,4, 
4;3;2 
1;2;2 
3;2;1 
2;3;4 

Typ automatu (dka nebo ndka) 
Počet stavů 
Počet písmen abecedy 
Číslo počátečního stavu 
Seznam přijímacích stavů 
 
Přechody stavů  
(přes A, B a C) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Obdobně pro nedeterministický automat – ten se liší pouze v tom, že počátečních stavů může být více 
a tím, že přechody jedním písmenem jsou odděleny čárkami, písmena samotné středníky. 
 
POZOR: Jakékoli porušení těchto zásad a struktury znemožní načtení automatu ze souboru! 
 

4.4 Další ovládací tlačítka 
Z ostatních tlačítek na stránce je nutno zmínit především to s nápisem Zpět, které se nachází téměř na 
všech oknech. Tímto tlačítkem se dostanete na předchozí stránku s tím, že žádné změny, které jste 
udělali v aktuálním okně, nebudou uloženy a přijdete o ně. V tomto případě nebude automat vůbec 
vytvořen, případně editován. 
Druhým tlačítkem zleva je Reset. S tímto opatrně, protože nevratně vymaže přechodovou tabulku i 
graf automatu. 
Dalším je pak tlačítko Překreslit, které využijete, pokud jste automat zadávali do přechodové tabulky. 
To je vhodné i v případě, že jen označujete přijímací stavy pomocí checkboxů vpravo u každého 
řádku. 
Funkce Uložit byla již popsána v předchozí kapitole, proto zbývá jen tlačítko úplně vpravo dole 
Pokračovat. Tím ukončíte vytváření či editaci a uložíte všechny změny, které jste na automatu udělali 
a tento aktualizovaný automat se přenese i na hlavní stránku. 
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5 Jeden deterministický automat 
Pokud jste na hlavní stránce vybrali volbu Jeden Deterministický automat a povedlo se vám úspěšně 
vytvořit či načíst automat, tlačítko Pokračovat otevře další okno (obr. 6), kde vidíte zadaný automat i s 
přechodovou tabulkou, stejně jako několik tlačítek, kterými budete provádět další operace. Samotný 
automat nemá smysl moc popisovat, snad jen zmíním změnu významu checkboxů u jednotlivých 
stavů, které nyní označují počáteční stav a stavy přijímací jsou zvýrazněny graficky tak, jak jsme 
zvyklí – dvojitou kružnicí. 

 
Obr. 6 – Základní obrazovka pro Jeden deterministický automat 
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5.1 Převod na normovaný tvar 
První operací, kterou můžete provádět s jedním deterministickým automatem je Převod na normovaný 
tvar. To provedete tlačítkem s odpovídajícím popiskem. Otevře se obrazovka, kde budete moci 
sledovat a sami ovládat celý algoritmus převodu. V levé horní části je zobrazen původní zadaný 
automat, pod ním se bude tvořit a vyplňovat přechodová tabulka v normovaném tvaru. Nedosažitelné 
stavy se v tomto případě nevyplní ani nezobrazí. Jakmile dojdete na konec převodu, vpravo se Vám 
zobrazí převedený automat (obr. 7). Graf i tabulka budou již obsahovat přečíslované stavy. Pro 
jednoduchou orientaci však zůstala pozice všech stavů v grafu stejná. 

 
Obr. 7 – Kompletní převod na normovaný tvar 

 
 Celý algoritmus je dost detailně popisován v dolní části doprovodnými nápovědnými texty, 
každý stav i přechod je navíc pro lepší přehlednost a názornost zvýrazněn odpovídající barvou přímo 
v grafu. 
 Průchod se ovládá zcela jednoduše – pomocí čtyř tlačítek vlevo dole. Skokovými se dostanete 
z libovolné pozice přímo na začátek či konec převodu, zbývající dvě tlačítka slouží ke krokování po 
těch nejmenších možných jednotkách. Tlačítkem Zpět převod ukončíte a vrátíte se na hlavní stránku. 
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5.2 Minimalizace 
Jednou z nejzajímavějších obrazovek je ta s algoritmem minimalizace. Sice se zde nedočkáte žádných 
extra obrázků, ale za to poskytuje velice detailní krokování a zobrazení celého průchodu. Tomu 
odpovídá i rozložení tabulek a ovládacích tlačítek, jak můžete vidět na obrázku 8. 

 
Obr. 8 – Minimalizace 

 
 Hned ze začátku vidíte přechodovou tabulku zadaného, ale také výsledného automatu. Nyní se 
ale nepatrně změnily funkce jednotlivých tlačítek. Skokové a krokové tlačítka provádějí průchod mezi 
jednotlivými tabulkami a pro vysvětlení tvoření samotných tabulek slouží dvě tlačítka v sekci Průchod 
tabulkami – Zpátky a Dopředu.  

Spodní tabulky jsou vždy dvě po sobě jdoucí přechodové tabulky s výrazněním množin 
koncových stavů. Pod nimi je potom velice podrobný nápovědný text. Při průchodu si pak můžete 
všimnout barevného sjednocení souvisejících čísel stavů a přechodů. Začínáme u tabulky vpravo dole, 
kde potřebujeme zjistit přechod u konkrétního stavu (číslo je žluté) a konkrétním písmenem (tmavě 
zelené). Abychom zjistili, jaké číslo množiny na tuto pozici doplnit, musíme se podívat na stejný řádek 
v základní tabulce – rovněž označen žlutou (tmavější) barvou. Tam se dovíme, do jakého stavu 
v tabulce vlevo dole se dostaneme daným světle fialovým přechodem. No a tmavě fialový stav je pak 
vlevo dole označen a zde nás zajímá množina – světle modrá. A přesně toto číslo množiny pak patří do 
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nově vznikající tabulky vpravo dole. Obecně tedy platí, že postupujeme barvami žlutá, fialová a 
modrá, navíc pak od světlé po tmavou. 

Výsledný automat si ale navíc máme možnost graficky zobrazit v novém okně i s přechodovou 
tabulkou. Stejně tak lze výsledný automat uložit a někdy později s ním pracovat dále. K oběma těmto 
úkonům najdeme odpovídající tlačítka vpravo dole, které doplňuje tradiční Zpět vracející nás na 
předchozí stránku. 

5.3 Průchod automaty 
Poslední akcí, kterou lze vyvolat na stránce s jedním deterministickým automatem, je průchod 
automatem na základě zadaného slova. K tomuto účelu je zde tlačítko vlevo dole, které nám otevře 
obrazovku podobné této (zde již pro ilustraci vidíte průchod zadaným slovem v pokročilejší fázi): 

 
Obr. 9 – Průchod automaty 

 
Více než vhodné je zde nutné podotknout, že průchod probíhá zadaným a hlavně 

minimalizovaným automatem. Je to sice vidno jak z titulku okna, tak z popisu obou automatů, ale 
přesto může dojít ke zmatení.  

Teď již k popisu samotného průchodu. Nejprve k inicializaci. Prvním věc, kterou musíte pro 
úspěšné spuštění udělat, je zadat platné slovo. To učiníte tlačítkem Zadat Slovo. Toto slovo může být 
libovolně dlouhé, ale musí být složeno pouze z písmen abecedy daného automatu. Sice Vám program 
umožní zadat slovo libovolné, ale veškeré neplatné znaky budou umazány, a jak nebude žádný znak 
platný, pak se ani nespustí průchod. Ještě připomenu malou vychytávku – pokud chcete zadat nové 
slovo, načte se vám do okna to staré, což velice zjednoduší případnou kosmetickou úpravu původního 
slova. Tlačítkem Reset na hlavní stránce vymažete zadané slovo a vynulujete celý průchod v jakékoli 
jeho fázi. 

Samotný průchod se ovládá velice intuitivně. Ve slově máte vždy zvýrazněno aktuální znak a 
v obou grafech je barevně odlišen přechod tímto písmenem do daných stavů. Průchod řídíte opět 
známými tlačítky skoků či menších kroků vpřed a vzad. 
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6 Dva deterministické automaty 
Druhou skupinu oken otevírá možnost práce se dvěma deterministickými automaty. K tomu je 
nezbytné vybrat příslušnou volbu na hlavní stránce a zadat (načíst ze souboru či vytvořit nové) dva 
automaty. Aby bylo umožněno pokračovat dále, musí být oba tyto automaty stejného typu, to 
znamená, že musí mít shodný počet písmen. Na počtu stavu nezáleží. Pokud tyto podmínky splníte, 
otevře se vám okno podobné tomu na obrázku 10. 
 

 
Obr. 10 – Dva deterministické automaty 

 
 Na první pohled se může zdát, že máte velký počet možností, kudy pokračovat dále, ale zdání 
klame. Většina z nich je totiž velice podobná a liší se pouze v detailech. Operace průniku a sjednocení 
jsou si totiž blízké hodně. Ať už algoritmem skládání výsledného automatu (tlačítka Sjednocení a 
Průnik) nebo průchody (Průchod – Sjednocení a Průchod – Průnik). Proto se od ostatních tlačítek 
odlišují jen známé Zpět a pak Minimalizace, které nám umožní zobrazit převedené a minimalizované 
automaty dříve, než při samotných převodech (kde se již pracuje pouze s minimalizovanými). 
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6.1 Minimalizace 
Nijak zvlášť důležité okno v práci se dvěma automaty, ale je nezbytné si uvědomit, že při operacích 
sjednocení a průniku se pracuje s již minimalizovanými a normovanými automaty, bez 
nedosažitelných stavů. Proto je vhodné mít možnost vidět, jak tyto minimalizované automaty vypadají 
před tím, než začne převod. 
 

6.2 Sjednocení a Průnik 
Tyto dvě operace zde popíši společně, protože jsou si velice podobné. Jak pochopíte z několika málo 

příkladů přímo v aplikaci, postup vytváření výsledného automatu je shodný a liší se pouze ve 

vyhodnocení koncového stavu. Obrazovka po skončení vytváření může vypadat tak, jak ukazuje 

obrázek 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 11 – Průnik dvou minimalizovaných deterministických konečných automatů 
 
 V některých případech bude ale mít výsledný automat více než 12 stavů. Pak nebude zobrazen 
graficky, ale pouze tabulkově. Pokud navíc bude mít přes 30 stavů, bude zobrazeno jen prvních právě 
těchto 30 stavů. Každopádně ale budete mít možnost kompletní automat uložit do souboru a z něj jej 
podrobně prozkoumat či zkontrolovat. V případě 13 a více stavů výsledného automatu je také oklestěn 
postup vytváření, opět pouze na 12 prvních stavů. Pro demonstraci je to však naprosto postačující. 
 Ovládání průchodu algoritmem je již známé z převodu na normovaný tvar, proto není nutné jej 
podrobně rozepisovat. Snad jen připomenu, že výsledný automat můžete kdykoli zobrazit ve svém 
zvláštním okně pomocí tlačítka Zobrazit výsledný automat. 
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6.3 Průchod – Sjednocení a Průnik 
Tak jako u jednoho deterministického konečného automatu bylo umožněno procházet zadaným a 
minimalizovaným automatem, zde máme možnost procházet dokonce oběma zadanými a nově 
vzniklým současně. Zobrazeny tak budou tři grafy současně, jak je vidět na obrázku 12. Rozmístění 
tlačítek se nepatrně změnilo, ale jejich popisky i funkčnost zůstává zachována. 
 

 
Obrázek 12 – Průchod zadanými automaty a výsledkem průniku 
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7 Nedeterministický konečný automat 
Poslední velkou tematickou část tvoří operace nad jedním nedeterministickým konečným automatem. 
Už jeho vytváření se od ostatních deterministických odlišuje, ale popis je uveden dříve, konkrétně 
v kapitole 4.  
 Co se týče samotných operací, na výběr zde máte pouze dvě možnosti – Převod automatu 
z nedeterministického na deterministický a pak jako u každého celku také průchod automaty. 
 

7.1 Převod na deterministický 
Převod automatu z nedeterministického na deterministický je algoritmus jako každý jiný a proto se 
bude řídit již zaběhnutými pravidly. Nejblíže má však vytváření automatu sjednocením či průnikem. 
Opět jsou zde tlačítka skoková a kroková, a opět zde máte možnost výsledný deterministický automat 
uložit do souboru na pevný disk pro případ, že s ním chcete v jiné sekci pracovat nebo jen chcete jeho 
strukturu zachovat nebo blíže zkoumat. Na konci převodu může vaše obrazovka vypadat třeba 
následovně: 

 
Obr. 13 – Převod NDKA na DKA 
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7.2 Průchod automaty 
I nedeterministický automat je možno procházet na základě zadaného slova a je zde velice zajímavé 
sledovat srovnání s nově vzniklým převedeným deterministickým automatem. U zadaného se totiž 
jedním písmenem můžete dostat hned do několika stavů, v extrémním případě i do všech, jak je vidět 
na obrázku 14. Jinak se však samotný průchod v mnohém neliší od ostatních, proto nemá smysl 
rozhraní popisovat detailněji. 
 

 
Obr. 14 – Průchod zadaným NDKA a převedeným DKA 
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