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Abstrákt 

Práce navazuje na práci ,,Doplnění editoru a generátoru grafů konečných automatů“, kterou vytvořil 

Pavel Byma. První část obsahuje základní informace o konečných automatech, jak pracují a jak 

se  vytvářejí. V další části jsou popsány operace, které se s konečnými automaty dají provádět. 

Původní program byl pouze editor a neobsahoval tyto operace, program dokázal pouze automaty ručně 

definovat nebo náhodně generovat, dále obsahoval překladač do příkazů GasTeX. V závěrečné časti je 

popsána implementace nových operací, průnik, sjednocení, převod nedeterministického konečného 

automatu, převod do normovaného tvaru, převod na minimální tvar automatu a zrcadlový obraz 

do  původního programu. K implementaci bylo použito JavaCC. Bylo upraveno i grafické prostředí 

aplikace. 

Klí c ová  slová 

Konečný automat, nedeterministický konečný automat, deterministický konečný automat, průnik, 

sjednocení, převod nedeterministického konečného automatu, převod do normovaného tvaru, převod 

na minimální tvar automatu, zrcadlový obraz, Java 

Abstráct 

The dissertation is a follow-up to the dissertation "Addition of new features to a generator of finite-

automata graphs", written by Pavel Bym. The first part contains fundamental information about 

sequential machines, how they work and how they are made. The following part describes the 

operations which can be carried out through the sequential machines. The initial programme was a 

simple editor and did not include these functions - the programme was only able to define the 

sequential machines manually or to generate itself on a random basis. Moreover, the programme 

includes a GasTex compiler of dicts. The final part contains the description of the implementation of 

new operations: the intersection, the union, the conversion of the nondeterministic sequential machine, 

the conversion into a normative shape, the conversion into the minimal shape of the machine and the 

mirror image of the initial programme. JavaCC has been used for implementation. The graphics of the 

application has been adjusted as well. 

Key words 

Sequential machine, nondeterministic sequential machine, deterministic sequential machine, 

intersection, union, the conversion of the nondeterministic sequential machine, the conversion into a 

normative shape, the conversion into the minimal shape of the machine, mirror image, Java 
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1. Úvod 

Smyslem této bakalářské práce je navázat na práci Pavla Byma „Doplnění editoru a generátoru 

grafů konečných automatů“ a rozšířit ji. Původní práce upravovala uživatelské rozhraní pro 

tvorbu grafů konečných automatů a jejich export do GasTeXu, vytvořené Petrem Hrubým. Mým 

úkolem je přidat do tohoto uživatelského rozhraní možnost tvorby dalšího grafu tak, aby 

uživatel mohl pracovat nezávisle se dvěma a více grafy. Dále mám za úkol přidat do programu 

další, rozšiřující funkce. 

 Konečným automatem nazýváme teoretický výpočetní model, využívaný v teoretické 

informatice. Jedná se o velmi jednoduchý počítač, který nabývá konečného počtu stavů, proto 

konečný automat. Mezi těmito stavy se přechází pomocí přechodů, označených symboly -  tzv. 

„abecedou“. Abeceda je složena pouze z konečné neprázdné množiny prvků např. písmen, 

číslic, speciálních znaků a symbolů. Automat tyto výrazy na vstupu načítá. Konečné automaty 

mohou být deterministické a nedeterministické, jejich popis je uveden v další kapitole. 

 Některé z funkcí, do programu doplněných, budou operovat právě nad dvěma 

konečnými automaty, proto musí být tato funkčnost do programu dopracována. Jedná se 

o operace průnik a sjednocení. Dalšími operacemi, které jsou prováděny nad jedním konečným 

automatem a budou přidány v uživatelském rozhraní, jsou: Převod nedeterministického 

konečného automatu na deterministický konečný automat, zrcadlový obraz, redukce automatu 

a normovaný tvar. Více se o těchto operacích zmiňuji v kapitole 3. 

 Než začneme vypracovávat úkoly výše stanovené, musíme nejdříve zanalyzovat práci, 

ze které budeme vycházet. Musíme rozhodnout, které funkce budou přepracovány, které 

změněny a které úplně zrušeny.  Tato podrobná analýza je uvedena v kapitole 4. 

 Po těchto nezbytných krocích můžeme přejít ke konkrétnímu řešení stanovených úkolů. 

Budeme pracovat na rozšíření stávajícího programu, aby bylo možné pracovat se dvěma 

konečnými automaty, a přidáme výše uvedené operace.  Postupy a konkrétními řešeními těchto 

problémů se zabývá kapitola 5. 

 V původním programu bylo provedeno mnoho změn, o všem co bylo upraveno 

a dopracováno pojednává závěrečná kapitola 6. Hlavní změnou je úprava uživatelského 

rozhraní, díky tomu je nyní možné pracovat s více konečnými automaty. Mezi přidané prvky 

patří již výše zmíněné operace. 
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2. Konečné automaty 

2.1 Co jsou konečné automaty a jak je dělíme 

Konečný automat je teoretický výpočetní model, sloužící v informatice k popisu a zobrazení 

formálních jazyků, jak již bylo zmíněno v úvodu. Automaty můžeme graficky znázornit např. 

pomocí tabulky nebo pomocí grafu. KA nabývá konečného počtu stavů, tyto stavy dělíme 

na přechodové, počáteční, koncový, počáteční a koncový zároveň. Počet typů stavů 

se u každého typu KA liší. Proto KA rozdělujeme na několik typů.  Základním rozlišením KA je 

na deterministické konečné automaty a nedeterministické konečné automaty. 

2.2 Deterministické konečné automaty 

Deterministický konečný automat můžeme definovat tak, že automat se vždy nachází v právě 

jednom ze svých vnitřních stavů. Automat má právě jeden počáteční stav, v definici jako q0 

a může mít více stavů koncových, v definici jako F, počáteční stav může být zároveň 

i koncovým stavem. Při přechodu mezi stavy musí být pro všechny znaky abecedy jednoznačně 

určeno, do kterého stavu jednotlivé znaky přecházejí, v definici jako δ. Na výstupu automatu 

máme informaci, zda automat zadanou abecedu přijme nebo ne, tzn., že automat je 

v přijímajícím nebo nepřijímajícím stavu. 

 Formální definice deterministického konečného automatu 2.2 [2][3]. 

Definice 2.2 Konečný nedeterministický automat je uspořádaná pětice A = (Q, Σ, δ, q0, 

F), kde 

 Q je konečná množina stavů 

 Σ je konečná abeceda 

 δ : Q × Σ → Q je přechodová funkce  

 q0 ∈ Q je počáteční stav 

 F ⊆ Q je množina přijímajících stavů 

 Automat můžeme znázornit dvěma způsoby.  Buď pomocí orientovaného grafu viz 

obrázek 1, nebo pomocí tabulky, viz tabulka 1. Při použití orientovaného grafu jsou vrcholy 

grafu (kolečka) jednotlivé stavy. Znaky uvnitř stavu značí jeho název. Pokud je kruh zdvojený, 

značí to koncový stav. Šipky nám v grafu reprezentují přechody. Krátká šipka, která nevychází 

ze žádného stavu a není označena žádným písmenem abecedy, značí počáteční stav. Šipky, 

vedoucí mezi stavy nebo cyklující v určitém stavu, jsou jednotlivé přechody. 
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Obrázek 1: Ukázka deterministického konečného automatu 

 

 Při znázornění konečného automatu pomocí tabulky, nám jednotlivé řádky značí stavy, 

do sloupců pak zapisujeme symboly abecedy. Jednotlivá políčka jsou přechodové funkce, což 

znamená, že máme-li řádek označen jedničkou a sloupec písmenem a, ze stavu jedna se pomocí 

symbolu a dostaneme do stavu 2. Šipky v prvním sloupci značí počáteční a koncový stav. 

Směřuje-li šipka vpravo, značí stav počáteční, směřuje-li vlevo, jedná se o stav koncový.  

Oboustranná šipka je stav koncový i počáteční. 

  a b 

↔1 2 2 

2 3 4 

←3 3 2 

4 1 5 

5 5 5 

 

Tabulka 1: Ukázka deterministického konečného automatu 

 

2.3 Nedeterministické konečné automaty 

Nedeterministické konečné automaty mohou mít na rozdíl od deterministických konečných 

automatů více počátečních stavů, v definici jako I. Pro přechod do jiného stavu může mít 

automat více přechodů označených stejným symbolem abecedy, což znamená, že při přechodu 

do jiného stavu máme množinu stavů, do které můžeme přejít. Tato množina může být 

i prázdná, v tomto případě nemůže výpočet pokračovat. Nedeterministické konečné automaty 

mají speciální přechod označen symbolem ε. Tento přechod značí změnu stavu bez čtení 

na vstupu, tzn., že okamžitě ze stavu přecházíme do stavu, ke kterému tento přechod vede. 
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Zadané slovo automat přijme, pokud nalezneme aspoň jeden průchod, který skončí v koncovém 

stavu. Z výše uvedeného popisu tedy vyplývá, že každý deterministický konečný automat je 

zároveň i nedeterministickým. Můžeme tedy říci, že deterministický konečný automat je 

speciálním případem nedeterministického konečného automatu.   

 Formální definice nedeterministického konečného automatu 2.3 [2][3]. 

Definice 2.3 Nedeterministický konečný automat je uspořádaná pětice A = (Q, Σ, δ, I, F), 

kde 

 Q je konečná neprázdná množina stavů 

 Σ je konečná neprázdná množina zvaná (vstupní) abeceda 

 δ : Q × (Σ ∪ { ε }) → 2
Q
 

 I ∈ Q je neprázdná množina počátečních stavů 

 F ⊆ Q je neprázdná množina přijímajících neboli koncových stavů 

Automat můžeme opět zobrazit pomocí orientovaného grafu, obrázek 2, nebo pomocí tabulky, 

viz tabulka 2. 

 

Obrázek 2: Ukázka nedeterministického konečného automatu 

 

  a b 

→1 2 2 

2 1,3   

↔3 1 1 

 

Tabulka 2: Ukázka nedeterministického konečného automatu 
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3. Operace s konečnými automaty 

3.1 Operace průnik 

3.1.1 Průnik jazyků 

Průnik patří mezi běžné množinové operace, které můžeme provádět i u jazyků. Průnik se značí 

symbolem ∩, a můžeme ho definovat jako: 

 Definice průniku množin 3.1.1 [3]. 

Definice 3.1.1 Průnik množin A a B je množina: 

 A ∩ B = { x | x ∈ A a x ∈ B }.  

 Z definice tedy vyplývá, že průnikem dvou množin je množina nová, obsahující 

společné prvky obou původních množin. U jazyků platí totéž, co u množin. Operaci průnik 

využijeme u jazyků např. tehdy, chceme-li definovat složitější jazyk. V tomto případě bude 

vhodné definovat jej pomocí dvou jednodušších jazyků a potom provést jejich průnik, spojit oba 

jednoduché jazyky v jeden. 

3.1.2 Průnik konečných automatů 

Průnik konečných automatů se dá popsat jako grafické znázornění průniku jazyků. Při jeho 

konstrukci máme na počátku dva automaty, viz obrázek 3, které přijímají různá slova.  

 

Obrázek 3: Grafy u nichž bude provedena operace průnik 

 

 Ve výsledku bychom poté měli mít jeden automat, viz obrázek 4. Pro ten bude platit, že 

přijme společná slova, která přijmuly oba původní jazyky.  
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Obrázek 4: Výsledný graf po operaci průnik 

 

 Postup, jak toho dosáhnout, je stejný jak u znázornění grafu pomocí tabulky, tak i při 

reprezentaci pomocí orientovaného grafu.  

 Na začátku si musíme určit počáteční stav nového automatu. Tento určíme tak, že 

sloučíme oba původní počáteční stavy dohromady, v definici jako q0 tak, že vznikne stav jeden. 

Poté vytvoříme další stav pro jednotlivé přechody, v definici jako δ1 a δ2, které mají stejné 

označení v obou grafech, zjistíme, jakého stavu, v definici q1 a q2 se v jednotlivých grafech 

nabývají pro jednotlivá slova abecedy, a opět je spojíme dohromady, čímž nám vznikne stav, 

v definici jako δ. Stejným způsobem musíme postupovat pro všechny přechody. Konečné stavy 

nového automatu zjistíme tak, že provedeme kartézský součin konečných stavů u původních 

automatů. Tento postup můžeme definovat takto: 

 Definice pro průnik automatů 3.1.2 [2][3]. 

Definice 3.1.2 Nechť L1 = L(A1), L2 = L(A2) pro konečné automaty A1 (Q1, Σ, δ1, q01, F1), 

A2 (Q2, Σ, δ2, q02, F2). 

Definujeme automat A = (Q, Σ, δ, q0, F) tž. 

 Q = Q1 × Q2, 

 δ ((q1, q2), a) = ( δ1 (q1, a), δ2 (q2, a)) pro všechna q1 ∈ Q1, q2 ∈ Q2, a ∈ Σ, 

 q0 = ( q01, q02 ), 

 F = F1 × F2 
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3.2 Operace sjednocení 

3.2.1 Sjednocení jazyků 

Sjednocení, obdobně jako průnik, patří mezi množinové operace, které jsou definovány 

i u jazyků. Označujeme ho symbolem ∪, jeho definicí je: 

 Definice sjednocení množin 3.2.1 [3]. 

Definice 3.2.1 Průnik množin A a B je množina: 

Sjednocení množin A a B je množina 

A ∪ B = {x | x ∈ A nebo x ∈ B } 

 Z definice je tedy jasné, že výsledná množina bude taková, která bude obsahovat 

všechny prvky obou sjednocovaných množin, přičemž duplikované prvky zde budou 

reprezentovány pouze jednou. Využití této operace u jazyků je stejné jako u průniku, 

zjednodušuje nám konstrukci složitějších jazyků. 

3.2.2 Sjednocení konečných automatů 

Sjednocení konečných automatů je obdobně jako průnik operací, která vytvoří nový objekt 

ze dvou původních automatů.  Na začátku tedy máme automaty dva, viz obrázek 5, ve výsledku 

jeden, viz obrázek 6.  

 Postup, který používáme, je totožný jako u průniku.  S tím rozdílem, že koncové stavy 

výsledného automatu jsou ty, které obsahují stavy, jež byly koncové u původních konečných 

automatů. V definici popsáno jako sjednocení kartézského součinu množiny stavů a množiny 

koncových stavů automatů, u kterých provádíme operaci sjednocení v definici uvedeno jako F. 

 

Obrázek 5: Grafy u nichž bude provedena operace sjednocení 

 Definice pro průnik automatů 3.1.2 [2][3]. 

Definice 3.1.2 Nechť L1 = L(A1), L2 = L(A2) pro konečné automaty A1 (Q1, Σ, δ1, q01, F1), 

A2 (Q2, Σ, δ2, q02, F2). 
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Definujeme automat A = (Q, Σ, δ, q0, F) tž. 

 Q = Q1 × Q2, 

 δ ((q1, q2), a) = ( δ1 (q1, a), δ2 (q2, a)) pro všechna q1 ∈ Q1, q2 ∈ Q2, a ∈ Σ, 

 q0 = ( q01, q02 ), 

 F = (F1 × Q2) ∪ (Q1 × F2). 

 

Obrázek 6: Výsledný graf po operaci sjednocení 

3.3 Operace převod deterministického automatu na 

nedeterministický 

V minulé kapitole jsme se zmínili o tom, že deterministický automat je speciálním případem 

nedeterministického automatu. Proč je tedy mezi sebou převádět? Jedním z důvodů je, že 

některé operace se dají provádět pouze nad deterministickým automatem, např. průnik, 

sjednocení. Proto se musí nedeterministický automat převést na deterministický. 

 Postup převodu je podobný algoritmu pro sjednocení nebo průnik s tím rozdílem, že jej 

aplikujeme pouze na jeden automat. Opět můžeme použít tabulkovou nebo grafickou metodu.  

 Pokud automat obsahuje epsilon přechod, při jeho odstranění postupujeme, tak jak bylo 

popsáno v kapitole 2.3. 

 Postup je velmi jednoduchý. Nejprve si vytvoříme počáteční stav, což provedeme tak, 

že v nedeterministickém grafu najdeme všechny stavy, které jsou počáteční. Jejich sloučením 

vytvoříme počáteční stav deterministického automatu. Další postup je následující: Je-li stav 

složen z více stavů, musíme zjistit pro každý jednotlivý stav, kam přechází jednotlivé prvky 

jazyka a vytvořit tak stavy.  Bude-li stavů více, opět vytvoříme sloučené stavy. Jakmile toto 

dokončíme pro všechny prvky abecedy u konkrétního stavu, začneme tuto metodu aplikovat 
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na další stav v pořadí, a pokračujeme, dokud každý stav nebude mít určen přechod pro každý 

prvek abecedy. Ukázku převodu nedeterministického konečného automatu na deterministický 

konečný automat vidíme na obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Ukázka převodu NKA na DKA 

 

3.4 Operace zrcadlový obraz 

3.4.1 Zrcadlový obraz jazyka 

Princip definice operace zrcadlového obrazu jazyka nám říká, že tuto operaci lze popsat 

takto: Obrátíme všechna slova v daném jazyku tak, abychom je četli pozpátku. Proto pokud 

jazyk, v definici jako L obsahuje slovo {abb, bbab}, po provedení operace zrcadlový obraz bude 

jazyk, v definici jako L
R
 obsahovat slova {bba, babb}. Můžeme tedy říci, že slova jazyka L

R
 

jsou zapsána v reverzním pořadí oproti původním slovům jazyka L.  

 Definice pro zrcadlový obraz jazyků 3.4.1 [3] 

Definice 3.4.1 Zrcadlový obraz slova u = a1a2… an je u
R
 = a

n
a

n-1
… a

1
 zrcadlový obraz 

jazyka L je L
R
 = { u | ∃v ∈ L : u = v

R
} stručněji psáno L

R
 = {u

R
 | u ∈ L}. 

3.4.2 Zrcadlový obraz automatu 

Princip tvorby zrcadlového automatu spočívá v jednoduché operaci, v podstatě obrátíme 

všechny přechody tak, aby vycházely ze stavu, do kterého vcházely a končily tam, kde začínaly.  

Počáteční stavy pak označíme jako koncové a naopak koncové stavy jako počáteční. Pokud 

operaci provádíme u deterministického automatu, výsledný automat, po použití operace 

zrcadlový obraz, nemusí být deterministický. 

 Definice pro zrcadlový obraz automatu 3.4.2 [2] 

Definice 3.4.2 Nechť L1 regulární jazyk rozpoznávaný konečným automatem A1 = (Q1, Σ1, 

δ1, q0
1
, F1), tj. L1 = L(A1). Jazyk vzniklý zrcadlovým obrazem jazyka L1 je jazyk L = L1

R
 a 

je rozpoznávaný automatem A = (Q, Σ, δ, q0, F), pro který platí: 
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 Q = Q1 ∪ q0 

 Σ = Σ1 

 𝛿(𝑞, 𝑎) =  {
{�̅� | 𝛿1(�̅�, 𝑎)  ∋  𝑞} | 𝑞 ≠  𝑞0

{�̅� | 𝛿1(�̅�, 𝑎) =  𝑞}  ∪  {�̅� | 𝛿1(�̅�, 𝑎) =  𝑞 ∋  𝑞𝑓 , 𝑞𝑓 ∈  𝐹1} | 𝑞 =  𝑞
 

 Pro každé a ∈ Σ 

 F = {q0
1
} 

 q0 je nově přidaný stav, protože nelze všechny původní koncové stavy označit za 

počáteční, tento stav bude umístěn tam, kam původně vedly šipky ke koncovým 

stavům. 

3.5 Operace převod KA do normovaného tvaru 

Operace normovaný tvar nám slouží k odstraňování nedostupných stavů a k přejmenovávání 

stavů KA. Nedostupné stavy jsou takové stavy, do kterých nevedou žádné přechody. Obsahují 

pouze přechody, které ze stavu vycházejí, tyto stavy nemají žádný vliv na funkci automatu 

a přijímání slov. Jsou tudíž zbytečné a mohou být odstraněny.  

 Přejmenovávání je vhodnou operací, provedeme-li nad dvěma automaty operaci 

sjednocení nebo průnik, nebo převádíme-li nedeterministický automat na deterministický, čímž 

vznikají sloučené stavy a my je potřebujeme mít pojmenované v nesloučeném tvaru. Tehdy 

převedeme automat na normovaný tvar. Na obrázku 8 vidíme vlevo automat před převodem na 

normovaný tvar, vpravo je ukázka tohoto automatu v normovaném tvaru. 

 Postup převodu automatu do normovaného tvaru je následující:  Počáteční přechod 

automatu si označíme číslem jedna, čísla vybíráme z množiny {1, 2, 3, …, m}, tato množina 

slouží k přejmenovávání stavů. Poté zjistíme, do kterého stavu přechází první znak abecedy. 

Pokud tento stav nebyl přejmenován dříve, označíme ho dalším číslem v pořadí z množiny čísel 

sloužící k přejmenovávání stavů, v tomto případě dva. Následně zkontrolujeme další znak 

abecedy stejným postupem jako minule, zjistíme, do kterého stavu přechází a pokud tento stav 

nebyl již přejmenován, přejmenujeme ho.  Pokud již přejmenován byl, přejdeme na další znak. 

Pokud jsme vyčerpali všechny znaky abecedy, přejdeme na další přejmenovaný stav v pořadí, 

tedy stav, pojmenovaný číslem o jednu větší než právě kontrolovaný stav. A takto budeme 

rekurzivně postupovat pro všechny dosažitelné stavy automatu, dokud je všechny 

nepřejmenujeme. Stavy, které nebyly přejmenovány, můžeme označit za nedostupné a z KA je 

odstranit, samozřejmě i s přechody, které z nich vycházejí.  

 Ve výsledku stavy pojmenováváme podle nejmenšího slova (podle délky a v rámci 

stejné délky alfabeticky), kterým je možno stavu dosáhnout. 
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Obrázek 8: Ukázka převodu automatu na normovaný tvar 

 

3.6 Operace převod KA na minimální tvar 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.5, KA mohou obsahovat stavy, které jsou v automatu zbytečné 

a nemají žádný vliv na jeho funkci, při jejich odstranění nedojde ke změně funkčnosti daného 

automatu. V předešlé kapitole jsme se zabývali stavy, které jsou z pohledu přijímaných slov 

nedostupné. Ovšem KA mohou obsahovat i stavy dostupné a v automatu zcela zbytečné, protože 

mají stejné vlastnosti, tudíž jejich duplicitu můžeme odstranit.  

 K odstranění takových stavů nám slouží metoda minimalizace. Tato operace nám 

umožní z automatu odstranit stavy, které jsou nedostupné, stejně jako u funkce normalizace 

a navíc odstraní i stavy dostupné, ale v automatu zcela zbytečné. Z výše uvedeného popisu je 

tedy jasný postup minimalizace -  nejdříve eliminujeme nedostupné stavy a poté sjednotíme 

stavy ekvivalentní. Na obrázku 9 vidíme vlevo automat před převodem na minimální tvar, 

vpravo je ukázka tohoto automatu v minimálním tvaru. Postup eliminace nedostupných stavů 

má podobný algoritmus jako u normalizace a je popsán touto definicí: 

 Definice pro převod KA na minimální tvar 3.6 [4] 

Definice 3.6 Nechť M = (Q, Σ, δ, q0, F) je konečný automat 

Stav q ∈ Q nazveme dosažitelný, pokud existuje w ∈Σ
*
 takové, že δ(q0,w) = q Stav je 

nedosažitelný pokud není dosažitelný. 

 Postup algoritmu pro odstranění nedostupných stavů je následující:  Vytvoříme si tři 

množiny, tyto množiny se pojmenují dosažitelné stavy, vyřízené stavy a nedosažitelné stavy. 

Do množiny pojmenované dosažitelné stavy budeme ukládat ty stavy, do kterých se postupně 

dostaneme nějakým přechodem a počáteční stav, v množině vyřízené stavy budou uloženy ty 

stavy, do kterých jsme se již dostali a prošli jsme jejich všechny přechody. Na konci by se tyto 

dvě množiny měly shodovat. Všechny ostatní stavy jsou v množině nedosažitelných stavů.  
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 Poté si jako první věc označíme počáteční stav automatu jako dosažitelný a vložíme 

ho do příslušné množiny. Následně vezmeme první znak abecedy a zjistíme, do kterého stavu 

se pomocí přechodu, příslušícímu tomuto znaku, dostaneme. Není-li tento stav v množině 

dostupných stavů, vložíme ho do ní, pokud se v množině již nachází, neprovádíme žádnou 

operaci. Tento postup opakujeme pro všechny prvky abecedy, které ze stavu vycházejí. 

Po provedení vložíme tento stav do množiny vyřízených stavů. Poté vezmeme následující stav 

z množiny dosažitelných stavů, takový, který se nenachází v množině vyřízených stavů, a opět 

projdeme pro všechny prvky abecedy jejich přechody.   

 Postupně je přiřazujeme do množiny dostupných stavů. Tento cyklus opakujeme, dokud 

množina dostupných stavů a množina vyřízených stavů není totožná. Všechny ostatní stavy 

přiřadíme do množiny nedostupných stavů, označíme je jako nedostupné a z automatu je 

můžeme vypustit i s přechody, které z nich vycházejí.  Jejich absence nijak nezmění jazyk, který 

automat přijímá. Máme-li odstraněny nedostupné stavy, můžeme použít algoritmus, který 

sjednotí nebo odstraní ekvivalentní stavy. Pro použití tohoto algoritmu vycházíme z definice: 

 Definice pro převod KA na minimální tvar 3.6 [4] 

Definice 3.6 Pro každý stav q automatu M = (Q, Σ, δ, q0, F) definuje L(q) = L(Mq) kde Mq 

= (Q, Σ, δ, q, F) 

Stavy q1 a q2 automatu M = (Q, Σ, δ, q0, F) nazýváme jazykově ekvivalentní nebo 

zkráceně ekvivalentní jestliže L(q1) = L(q2) 

 Z těchto definic vyplývá, že máme-li dva stavy ekvivalentní, můžeme jeden z těchto 

stavů vypustit a všechny přechody, které do něj směřují, musíme přesměrovat do zbylého stavu. 

Pokud se jednalo o stav počáteční, stane se počátečním stavem ponechaný stav. Nyní můžeme 

přejít ke konkrétnímu algoritmu, který se dá popsat jako tzv. tabulková metoda.  

 V první fázi si vytvoříme tabulku, ve které budou sloupce nést názvy jednotlivých prvků 

abecedy a řádky budou pojmenovány jednotlivými názvy stavů. Stavy v první fázi rozdělíme 

na dvě skupiny. Jednu skupinu budou tvořit koncové stavy a stavy zbylé budou tvořit skupinu 

další. Skupinu zbylých stavů si označíme jako skupina I a skupinu koncových stavů označíme 

jako skupinu II. Poté začneme tabulku vyplňovat podle tohoto klíče, pro každý stav a pro každý 

znak jeho abecedy přiřadíme označení skupiny, do které tento znak přechází. Tímto postupem 

vyplníme celou tabulku. Nyní stavy, které jsou totožné, vytvoří novou skupinu. Proto vytvoříme 

novou tabulku, ve které opět máme stavy rozděleny do skupin a přiřazujeme jim názvy skupin, 

do kterých přecházejí. Takto budeme postupovat, dokud nám nevznikne tabulka, která bude 

ekvivalentní s tabulkou předchozí, v tomto případě algoritmus ukončíme.  

 Maximální počet tabulek, které nám takto můžou vzniknout se rovná počtu stavů. 

Nastane-li tento případ, KA se nacházel v minimálním stavu a žádný stav nemůže být vypuštěn 

nebo sloučen. V opačném případě, obsahuje-li vzniklá tabulka skupinu stavů, jejíž počet je větší 

nebo roven dvěma, můžeme tyto stavy sloučit do jednoho, dle výše popsaných pravidel. 
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 Definice pro převod KA na minimální tvar 3.6 [4] 

Definice 3.6 Nechť M = (Q, Σ, δ, q0, F) je konečný automat bez nedosažitelných stavů. 

Stavy p, q nazýváme jazykově ekvivalentní psáno p ≡ q pokud p≡q⇔∀x∈Σ∗:(ˆδ(p, x)∈F⇔ˆ

δ(q, x)∈ F)) 

Reduktem automatu M nazveme konečný automat M/≡=(Q/≡, Σ,η,[q0], F/≡,)tj. automat, 

kde 

 Stavy jsou třídy rozkladu Q/≡ 

 Počáteční stav je třída rozkladu Q/≡ obsahující q0 

 Koncové stavy jsou právě ty třídy rozkladu Q/≡, které obsahují aspoň jeden 

koncový stav 

 Přechodová funkce η je nejmenší funkcí splňující 

∀(p,q∈Q),∀a∈Σ:δ(q,a)=p⇒η([q],a)=[p] 

 

Obrázek 9: Ukázka převodu automatu na minimální tvar 
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4. Analýza původního programu 

Program, na němž pracujeme, je již třetí verzí. Původní program vypracoval jako svou 

bakalářskou práci v roce 2008 Petr Hrubý.  Úkolem kolegy Hrubého bylo vytvoření programu, 

ve kterém by bylo možné navrhovat KA, tzv. editor KA. V programu bylo možné vytvářet 

vlastní automaty ručně pomocí tabulky přechodů nebo si generovat náhodné automaty. Program 

uměl ukládat a načítat své data pomocí XML souborů a uměl generovat i jednoduchý kód 

v LATEXU. V roce 2010 na tuto práci navázal Pavel Byma a pokračoval v ní dále. Doplnil 

program o možnost převádět vzniklé grafy do GaSteX kódu a upravil původní program Petra 

Hrubého. Na obrázku 10 vidíme schéma původního programu. 

 

Obrázek 10: UML původního programu [1] 

4.1 Implementace 

4.1.1 Programovací jazyk Java a vývojové prostředí NetBeans 

Program je vytvořen v programovacím jazyce Java ve vývojovém prostředí NetBeans. Java je 

programovací jazyk, vyvinutý firmou Sun Microsystems, kterou později koupila firma Oracle, 

která nyní Javu vlastní a dále rozvíjí. Java patří k nejrozšířenějším programovacím jazykům, 

můžeme ji najít v širokém spektru zařízení, ať už se jedná o stolní počítače, mobilní telefony 

a mnohá další zařízení. Jedna se o objektově orientovaný programovací jazyk, který vychází 

z jazyka C++. Mezi jeho výhody patří snadná přenositelnost mezi zařízeními a hardwarová 

nezávislost, což je umožněno díky překladu Javy do speciálního mezikódu, tzv. bytecodu. Ten je 

poté na konkrétním zařízení překládán pomocí virtuálního stroje Javy do nativního kódu. [6]   

 Pomocí vývojového prostředí NetBeans mohou programátoři vytvářet, kontrolovat 

a dále publikovat své programy. Jedná se o open source projekt, jehož vývoj probíhá v české 

pobočce Sun Microsystems. Toto vývojové prostředí má velkou uživatelskou a sponzorskou 

základnu. Je vytvořeno v jazyce Java a jeho primárním cílem je tvorba programů v tomto 
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jazyce, podporuje všechny tři hlavní platformy Javy. Toto prostředí ale podporuje i mnohé další 

jazyky. [7] 

4.1.2 Hlavní struktura programu 

Původně program obsahoval 24 souborů s názvy tříd, které Pavel Byma rozšířil na celkový 

počet 71. Tyto soubory reprezentují jednotlivé funkce a objekty. Hlavní funkčnost programu se 

nachází ve třídě Funkce. Tato třída obsahuje všechny řídící konstrukce, zpracovává většinu 

událostí a další podněty. Obsahuje ArrayListy, ve kterých jsou uloženy všechny informace 

o stavech, přechodech a textech. Díky těmto informacím potom můžeme vykreslit automat. 

Dále jsou ve třídě uložena data, pomocí kterých můžeme v programu krokovat vpřed i vzad až 

o 10 kroků. Aplikace obsahuje také třídy, které obsluhují překlad informací do překladače 

a k následnému generování GaSteX kódu. Překladač kód generuje i načítá. Máme zde 

i struktury, které ukládají potřebné informace do XML a LATEXU, všechny tyto paměťové 

struktury jsou navzájem provázány i s překladačem pro snadné ukládání a načítání informací.[1] 

4.2 Grafické rozhraní 

Hlavní okno programu je rozděleno na 4 části a je vytvořeno v JFrame. Všechny tyto části 

slouží k řízení nebo práci s programem. První část, na kterou se zaměříme, vyplňuje horní část 

hlavního okna. Jedná se o klasické textové menu, které obsahuje rolety, pomocí kterých 

můžeme řídit celý program. Navíc obsahuje i klávesové zkratky, které by nám měly zrychlit 

a usnadnit práci s tímto programem u položek, které používáme nejčastěji. Najdeme zde např. 

záložky pro otevírání, ukládání souborů nebo pro generování automatu. Menu je vytvořeno 

pomocí JmenuBar, všechny prvky v něm jsou vytvořeny pomocí JMenuItem a JMenuSeparator 

a reagují na levý klik myši.  

 Další řídící lišta v tomto rozhraní se nachází v levé části okna. Je tvořena z prvku 

JButton, který je doplněn o obrázek, což by mělo uživateli pomoci určit, o jakou funkci 

se jedná. Díky těmto tlačítkům můžeme vykreslovat stavy, přechody a texty. Přechody jsou zde 

reprezentovány dvěma prvky. Jedním kreslíme rovné přechody a druhým vykreslujeme šipky 

pomocí Beziérovy křivky. Dále je zde tlačítko, kterým můžeme námi vytvořené nebo generované 

prvky smazat.  

 Nejdůležitější částí programu, která vyplňuje největší část hlavního okna, je kreslící 

plátno. V tomto plátně se nám zobrazují všechny objekty, které si vytvoříme pomocí levé lišty, 

nebo automaty, které si sami nadefinujeme nebo vygenerujeme v horním menu. Všechny tyto 

prvky reagují na levý klik myši, při použití pravého tlačítka se otevře okno. V něm si můžeme 

zvolit barvu vykreslených objektů, velikost, apod.  

 Posledním nástrojem v hlavním okně je stavová lišta, která se nachází v dolní části 

okna. V této liště se nám zobrazuje textový popis, oznamující, jakou operaci právě provádíme. 
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4.2.1 Vykreslování objektů 

O vykreslování objektů na plochu hlavního programu se stará třída Plocha, obsahující potřebné 

funkce pro vykreslení objektů na plátno. Ovšem některé objekty potřebují dopočítat některé 

parametry, např. průsečíky přímek a kružnic nebo řídící bod u Kvadratické Beziérovy křivky. 

O všechny tyto výpočty se stará třída Matika. 

4.2.2 Stavy 

Celá tato třída byla oproti původnímu programu kompletně přepracována. V původním 

programu byly funkce fillOval a drawOval, které se staraly o vykreslení stavu na kreslící 

plochu. Protože Pavel Byma měl za úkol doplnit program o zadávání a generování kódu 

v GaSteXu, musela být tato třída změněna.  

 Proto byly přidány parametry, kterými můžeme nastavit stavy dle naší vlastní představy. 

V defaultním nastavení je stav kruh standardní velikosti, černé barvy s bílým pozadím. Pokud 

však na něj klikneme pravým tlačítkem myši, vyskočí nabídka pomocí, kterou můžeme nastavit 

průměr stavu, jeho tvar a barvu. Stavy rozdělujeme na 4 typy, popsané v kapitole výše.  

 I náš program bere v potaz tento fakt. Pokud navolíme, že chceme vykreslit stav, 

počáteční program vykreslí stav s počáteční šipkou pevné délky, pokud vybereme stav koncový, 

bude vykreslený stav obsahovat vnitřní kruh černé barvy.  Je-li stav počáteční i koncový, 

obsahuje oba tyto rozpoznávací prvky.  

 Všechny tyto úpravy nám dovolují parametry, které byly přidány kvůli překladači kódu 

do GaSteXu. Parametry jsou navíc i kontrolovány, je-li nalezena chyba, upozorní na ni uživatele 

chybová hláška. 

4.2.3 Přechody 

Stejně jako musela být přepracována třída Stavy, musela být změněna i třída Přechody. Byly 

doprogramovány nové parametry GaSteXu, pomocí nichž můžeme lépe nastavovat parametry. 

 Přechody jsou zobrazovány dvěma způsoby, přímkou nebo Bezierovou křivkou. Prvotně 

však byly podporovány pouze příkazy drawedge pro nakreslení přímky, rovné nebo obloukové 

a drowloop pro vykreslení smyčky kolem jednoho konkrétního stavu. Právě tato smyčka 

a oblouková přímka byla nahrazena Béziérovou křivkou.  

 Křivka patří mezi parametrické křivky, je určena pomocí koncového, počátečního bodu 

a pomocí řídících bodů. Ty slouží k nastavení tvaru křivky. Křivka byla definována 

francouzským inženýrem Pierrem Étiennem Béziérem.  

 Všechny parametry, které přechod obsahuje, mohou být upravovány obdobným 

způsobem jako parametry u stavu. Při vykreslování šipky přechodu provádíme testování, kdy 

procházíme pixel po pixelu u dané přímky a zjišťujeme, zda se pixel nepřekrývá se stavem. 
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Pokud se přechod a stav překrývají, pokračuje se na další pixel, pokud se nepřekrývají, je 

v tomto bodě vykreslena šipka směrem do stavu. Stejným způsobem je testován i úchopový 

režim u křivek. 

4.2.4 Text 

Vkládat textové objekty na plátno programu můžeme pomocí levé nástrojové lišty. Text je 

samostatný objekt a informace o jeho pozici a konkrétním znění jsou uloženy v ArrayListu, 

nacházejícím se ve třídě Funkce.  

 Tento objekt můžeme využít pro vkládání komentářů nebo poznámek k jednotlivým 

automatům. Je odlišen od ostatních textových popisků, např. názvů přechodů, tučným písmem. 

Pokud chceme s těmito objekty manipulovat, přesouvat je po plátně, musíme to dělat jednotlivě. 

Tato operace nemůže být prováděna, máme-li text seskupen s ostatními objekty na plátně. 

 

4.3 Funkce pro tvorbu KA 

4.3.1 Zadávání automatu 

Zadávat vlastní automat můžeme, vybereme-li v horním menu možnost generovat a poté 

záložku zadej.  Učiníme-li tak, vyskočí nám okno, ve kterém si můžeme vybrat, jaký automat 

chceme vytvořit.  Máme možnost výběru mezi deterministickým a nedeterministickým. Poté 

vybereme počet stavů a zadáme abecedu, pro kterou automat tvoříme. Dále navolíme, které 

přechody budou koncové. Jestliže jsme vybrali možnost nedeterministického automatu, 

navolíme stejným způsobem i přechody počáteční. Pokud jsme ale zvolili možnost 

deterministického automatu, máme na výběr pouze jeden počáteční stav. Poté nám vyskočí 

tabulka, do které navolíme konkrétní přechody, tuto funkci obsluhuje třída Tabulka. 

4.3.2 Generování náhodného automatu 

Rozhodneme-li nechat si vygenerovat náhodný automat, pro tuto volbu je uzpůsobena položka 

Generuj, kterou opět najdeme v horním menu, pod záložkou generuj. Zvolíme-li tuto možnost, 

vyskočí nám opět okno, ve kterém navolíme počáteční přechody, koncové přechody, abecedu 

a o jaký typ automatu se jedná. Jestliže tak učiníme a naší volbu potvrdíme, vytvoří se nám 

rovnou konkrétní náhodný automat. 

4.3.3 Úprava automatu pomocí tabulky přechodů 

V tabulce přechodů provedl kolega Byma hodně změn. Tabulka nám slouží k editaci 

nastavených přechodů pro jednotlivé stavy a jejich prvky abecedy.  Máme-li automat vytvořen 

ručně nebo generován automaticky a potřebujeme-li provést nějakou úpravu, tuto tabulku 

najdeme v menu Soubor, pod položkou Tabulka přechodů. V původním programu tabulka 
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vytvářela pro čárky, které oddělovaly jednotlivé prvky, zvláštní sloupec. I pro mezeru, která 

oddělovala názvy jednotlivých stavů, byl vytvořen nový stav. I když kolega Byma hodně chyb 

opravil, přesto byly v programu nalezeny drobné chyby.  

 Při zadávání nedeterministického automatu, jehož abeceda obsahuje nejméně dva prvky, 

ho program nebral v potaz, jestliže jsme ponechali v prvním sloupci prázdnou buňku a následně 

ve stejném řádku zadali nějaký přechod. Tato chyba byla způsobena nevhodným použitím 

klíčového slova break v cyklu for, který procházel tabulku. Tuto chybu jsem odstranil 

nahrazením klíčového slova break za slovo continue. Práci s tabulkou vykonává třída Tabulka. 

4.3.4 Parametry 

V aplikaci se nachází třída Parametry, která má na starost nastavovaní všech parametrů pro 

GaSteX.  Tyto parametry se načítají pomocí překladače a to příkazem gasset nebo lze nastavit 

pouze podporované příkazy stavů a přechodů. Všechny změny parametrů se v programu 

projevují globálně.  Tedy, nastavíme-li velikost stavu, všechny další stavy budou stejné 

velikosti.  

 V programu se dají nastavit i defaultní hodnoty těchto globálních parametrů. Nastavení 

parametrů nalezneme, v menu Generuj, pod položkou Parametry. Pokud tak učiníme, zobrazí 

se nám okno nastavení globálních parametrů. 

4.3.5 GaSteX 

Gastex je kód, s jehož pomocí můžeme vkládat námi vyhotovené automaty do jiných editorů.  

Abychom měli kód v GaSteXu, musel být v programu dopracován překladač, který nám tento 

kód bude generovat.  

 V dnešní době už není překlad mezi dvěma jazyky komplikovaný, protože dnešní 

programovací jazyky vyšší úrovně nepoužívají překlad do assemblerů. Implementace proběhla 

v JavaCC, což je zkratka pro Java Compiler Compiler.  Tento program načte vstupní kód, který 

podporuje jazyk požadovaný k překladu a vygeneruje výstupní kód v jazyce Java.  Přeložit lze 

jakýkoli jazyk, popsaný gramatickými pravidly. Při překladu se používá mnoho analýz, které 

slouží ke správnému načtení znaků a přiřazení ve správné posloupnosti k lexikálním symbolům 

a dále k jejich dalšímu zpracovávání. Výsledkem je poté překlad mezi dvěma jazyky. Překladač, 

který vytvořil Pavel Byma umí kód pro GaSteX generovat i načítat. [1][5] 

4.3.6 Soubory XML 

Díky XML můžeme ukládat a načítat uživatelem vytvořené konečné automaty. XML patří mezi 

značkovací jazyky, avšak nemá své vlastní značky, ty si uživatel vytvoří sám. Značky nám určí 

strukturu, do které poté budeme ukládat informace. Dále soubor s XML obsahuje hlavičku, 

ve které je definováno, v jaké znakové sadě je dokument sepsán. 
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4.3.7 Zhodnocení analýzy 

Po nastudování programu a jeho analýze jsme došli k závěru, že program je zpracován 

a naprogramován dobře a není potřeba ho přepracovávat nebo nějak výrazně měnit. Objevili 

jsme sice drobnou chybu, ta však byla bez potíží odstraněna. Využijeme tedy již hotové třídy 

a metody a doplníme je o nové, popřípadě je jen trochu upravíme a přizpůsobíme našim 

požadavkům. 
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5. Úprava původního programu 

5.1 Operace s konečnými automaty 

Primárním úkolem bakalářské práce bylo nastudovat a doplnit v programu některé operace pro 

práci s KA, sjednocení, průnik, minimalizaci automatu, převod nedeterministického automatu 

na deterministický, převod automatu do normovaného tvaru a zrcadlový obraz automatu. Tyto 

operace vidíme na obrázku 11.  

 Všechny uvedené funkce jsou již popsány v kapitole 3. Dalším bodem v pořadí 

bakalářské práce bylo prostudování programu Pavla Bymy a posouzení, zda mohou být použity 

stávající struktury programu po pouhém přizpůsobení nebo vypracování úplně nového 

programu od počátku. 

  Z analýzy provedené v kapitole 4. jsme došli k závěru, že bude vhodné program pouze 

mírně upravit a poté doplnit nové třídy a metody, které budou v programu provádět požadované 

operace pro práci s KA. Tento způsob řešení použil i Pavel Byma. 

 

Obrázek 11: Use case diagram volby operací 

5.2 Spolupráce 

Sekundárním úkolem bakalářské práce byla spolupráce se spolužákem, který ve své bakalářské 

práci pracuje se stejným, výše zmíněným programem. René Kamaryt má za úkol doplnit 

program o operace s regulárními výrazy jejich zadávání a úpravu, převádět KA na regulární 

výrazy a převod regulárních výrazů na nedeterministický konečný automat. 

 Po dokončení primárních úprav dle zadání byly naše výsledky propojeny v jeden 

komplexní program. Ve výsledku tedy aplikace obsahuje operace a funkce, které byly přidány 
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v obou pracích. Avšak aby toto bylo možné, byla např. v operaci pro převod 

nedeterministického konečného automatu na deterministický konečný automat přidána možnost 

rozlišovat ɛ přechod, aby tuto metodu mohl použít i René Kamaryt ve svém řešení. Díky tomu 

aplikace pracuje i se zobecněnými nedeterministickými konečnými automaty. Automat může 

být převeden na deterministický konečný automat. 

5.3 Grafické rozhraní 

Aplikace Pavla Bymy pracuje pouze s jedním grafem, má jednu aktivní plochu, je to pouze 

editor, ve kterém si můžeme vytvořit automat nebo si ho vygenerovat, následně s ním dále 

pracovat, upravit si ho a nakonec si práci uložit nebo si nechat vygenerovat kód, který se vloží 

do dokumentu, apod. Jeho aplikace neumožňuje jiné operace. 

 Protože byly v programu doplněny operace pro práci s KA, muselo být upraveno 

i grafické prostředí programu.  Doplněné operace pracují s více grafy a je vhodné ponechat 

i grafy, na kterých operace provádíme, nebylo tedy možné ponechat pouze jednu pracovní 

plochu. Vzhledem ke konstrukci a implementaci pracovní plochy se pro úpravu nabízely dvě 

varianty.  

 Prvním řešením bylo rozdělení pracovní plochy na více částí. Druhým řešením bylo 

přidání panelů, používaných v naprosté většině internetových prohlížečů, např. Google Chrome 

nebo Mozilla Firefox. Nakonec bylo použito druhé řešení s ohledem na to, že přinášelo uživateli 

lepší přehlednost a orientaci na pracovní ploše. Uživatel se jednoduše přepne na záložku 

s grafem, se kterým bude chtít pracovat, na rozdíl od prvního řešení, kdy by měl na pracovní 

ploše vykresleno více grafů, což by mohlo být pro uživatele nepohodlné. Nevěděl by, se kterým 

grafem zrovna pracuje, zda je to výsledný graf nebo graf, u kterého chce provést nějakou 

operaci, což by mohlo být problematické. Řešení se záložkami má i tu výhodu, že uživatel si je 

může libovolně pojmenovat a program mu nabídne uložení pod tímto názvem, čímž si uživatel 

může rozlišit, o jaký KA se jedná. 

 Pro implementaci tohoto řešení byly vytvořeny třídy Workspace, TabWidgetListener, 

TabWidget. Třída TabWidgetListener je action listener, tedy rozhraní, které reaguje na události, 

jež v programu vzniknou při práci s panely, a obsluhuje je. Třída Workspace obaluje třídy 

Funkce a Plocha, využívá ji třída TabWidget. Třída TabWidget reprezentuje panely. V této třídě 

jsou metody, díky kterým můžeme nové panely otevírat, zavírat, ukládat a přejmenovávat, 

obsahuje i metody pro rozpoznání aktivního projektu, vytvoření nového projektu a vizualizaci 

projektu na pracovní ploše. 

 Při implemetaci vznikl problém. Pokud uživatel pracoval na pracovním panelu 

a používal komponenty z nástrojové lišty, umístěné u levého okraje hlavního okna a použil např. 

prvek, který je uprostřed nástrojové lišty /například odstraňovaní objektů na pracovním plátně/, 

poté co se přepnul do jiného panelu, byla označena jako aktivní komponenta, která je první 

v pořadí, avšak výběr se neaktualizoval, program používal stále prvek pro odstranění objektů 



22 

 

na pracovním plátně.  Třída Nástroje musela být proto upravena a ve třídě TabWidget přidána 

metoda, která si ukládá aktivní prvek nástrojové lišty. 

5.4 Průnik a sjednocení 

Operace průnik a sjednocení konečných automatů jsou v zásadě totožné operace, protože 

na vstupu přijímají konečné automaty. Postup provádění operací je také stejný, liší se až 

ve výběru koncových stavů. Při průniku vybereme v automatu koncové stavy ty, které obsahují 

všechny koncové stavy původních automatů, při sjednocení pak ty, které obsahují alespoň jeden 

koncový stav z původních automatů. Vzhledem k tomu, že jsou operace téměř totožné, byla 

v programu vytvořena společná třída MergeAutomaty a společný formulář pro výběr automatů, 

u kterých provedeme průnik nebo sjednocení. 

 Třída s formulářem se nazývá  MultiAutomatDialog. Je to abstraktní třída, obsahující 

metody, které nemusí mít žádné tělo, mají nadefinovanou pouze signaturu. Tyto metody slouží 

k tomu, aby byly implementovány potomky abstraktní třídy.  V tomto případě jsou potomky 

třídy PrunikDialog a SjednoceniDialog. Abstraktní třída tedy obsahuje metody společné pro 

více tříd. Dialogové okno obsahuje zaškrtávací políčka (checkbox) a jmenovku (label) s názvem 

panelu pro všechny otevřené panely.  

 Panely, mající prázdnou kreslící plochu, neobsahují žádný automat, jsou označeny 

červeně a nelze je vybrat pro operace průnik nebo sjednocení. Uživatel si tedy v horním menu 

v záložce Operace zvolí požadovanou operaci a v dialogovém okně si vybere konečné automaty 

označením zaškrtávacích políček s názvy těch panelů, u kterých bude chtít provést průnik nebo 

sjednocení. Uživatel si smí zvolit libovolné množství panelů, u nichž bude chtít provést operaci.  

Pokud si ovšem vybere automat pouze jeden, bude na chybu výběru upozorněn varovným 

oknem, vzhledem k tomu, že minimálním počtem automatů, u kterých lze obě operace provést, 

jsou dva. 

 Metody, které provádějí sjednocení nebo průnik jsou umístěny ve třídě 

OperaceAutomatu. Metody se nazývají prunik a sjednoceni. Obě metody volají funkci 

mergeAutomaty a pomocí parametru jí předávají informaci o tom, o jakou operaci se jedná.  

 Metoda mergeAutomaty dostane pomocí parametru dva automaty, převede je 

na deterministické konečné automaty. Jako další zjistí počáteční stavy obou automatů, ty sloučí 

dohromady a poté vloží do dynamického pole new_stav. V tomto dynamickém poli jsou 

všechny stavy, pro které zatím nebylo nezkontrolováno, do jakých stavů přecházejí. Po kontrole 

stavů je uložíme do dynamického pole s výslednými stavy.  Postupně tedy budeme new_stav 

procházet a kontrolovat v cyklu for. Cyklus bude stále probíhat, dokud dynamické pole 

new_stav nebude prázdné. V cyklu vždy stav rozdělíme na jednotlivé původní stavy obou 

automatů a zjistíme, do kterých stavů přecházejí pro jednotlivé znaky abecedy. Když toto 

uděláme, sloučíme takto nalezené stavy a zkontrolujeme, zda se nenacházejí v dynamickém poli 

s výslednými stavy.  Pokud ne, zkontrolujeme, zda nejsou v dynamickém poli new_stavy, 
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v případě, že ne, přidáme je tam. V cyklu také kontrolujeme, zda se nejedná o sink stav, 

do kterého směřují nepotřebné přechody. Po skončení cyklu projdou stavy ve výsledném 

dynamickém poli dalším cyklem, kde se vkládají do dynamického pole stavy, a jsou jim 

přiřazovány potřebné parametry. V dalším cyklu vytvoříme přechody a opět je vložíme 

do dynamického pole parametry.   

 Tyto dynamické pole poté vložíme jako parametry do metody vytvorAutomat a ta se 

postará o vytvoření a vykreslení výsledného automatu. 

5.5 Převod nedeterministického konečného automatu 

na deterministický konečný automat 

5.5.1 Třída ComplexState 

Třída ComplexState obsahuje metody, používané při převodu nedeterministického konečného 

automatu na deterministický konečný automat a při minimalizaci. Proto tato třída obsahuje dva 

konstruktory, jeden pro převod a druhý pro minimalizaci. Obecně třída obsahuje metody pro 

určení následujícího stavu nebo získává seznam přechodů pro jednotlivé abecedy. 

5.5.2 Implementace převodu NKA na DKA 

Převod nedeterministického nebo zobecněného nedeterministického konečného automatu 

na deterministický konečný automat, je velice zásadní funkcí celého programu. Vzhledem 

k tomu, že většina ostatních funkcí pracuje s deterministickým automatem, je nutné konečné 

automaty před provedením těchto operací nejdříve převést na deterministické konečné 

automaty. Tuto operaci využívá ve svém programu, jak bylo napsáno v kapitole 5.2, i René 

Kamaryt. 

 Jako první v metodě determinizaceAutomatu musí být rozpoznán ε přechod. V 

předchozí verzi programu na něj nebyla brána zřetel, protože šlo pouze o editor grafů, pro který 

neměl tento přechod zvláštní význam. Byla tedy naprogramována metoda, jež odstraňuje tento 

přechod dle platných pravidel pro práci s konečnými automaty. Pokud nalezne ε přechod mezi 

dvěma stavy, sloučí je dohromady. 

 V další fázi převodu automatu je vytvořena struktura pomtable z do sebe zanořených tří 

dynamických polí. Dynamická pole jsou do sebe zanořena v pořadí původní stav, symbol 

abecedy, cílový stav a index. V dalším kroku v cyklu je přiřazen index každému přechodu pro 

každý prvek abecedy.  Přechody, které jsou sloučeny, jsou rozděleny pomocí metody 

StringTokenizer a je jim přiřazen nový index. Všechny tyto informace jsou postupně vloženy 

do předem vytvořené struktury pomtable. Pak pomocí ComplexState, popsané v kapitole 5.5.1, 

je nalezen počáteční stav. Nalezený stav musí být zkontrolován, zda neobsahuje ε přechod, 

pokud ano, musí být odstraněn. Opět byla vytvořena dvě dynamická pole. Do prvního pole se 

vkládají nové stavy, pro které zatím nebylo zjištěno, do kterých stavů přecházejí. Když je tato 
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informace nalezena, je stav z prvního pole odstraněn a vložen do druhého dynamického pole, 

ve kterém jsou již finální stavy. Tento postup je prováděn v cyklu, kdy si vždy vezmeme stav 

z dynamického pole se stavy čekajícími na přiřazení přechodů. Pro stav je zjištěno v pomocné 

struktuře pomtable, do kterého stavu nebo stavů přechází a poté je přiřazen do pole čekajících 

stavů, pokud se nenachází ani v jednom pomocném dynamickém poli. Tento cyklus se opakuje, 

dokud pomocné pole s nepřiřazenými stavy není prázdné. V cyklu opět bylo zkontrolováno pro 

každý nově nalezený stav, zda neobsahuje ε přechod. Pokud ano, přechod musí být odstraněn. 

V následujících cyklech jsou tyto stavy doplněny o nutné parametry a vloženy do pole se stavy, 

jsou pro ně vytvořeny přechody a vloženy do pole přechodů. Po těchto krocích jsou připravena 

všechny data pro vytvoření nového konečného deterministického automatu. Proto je zavolána 

metoda vytvorAutomat. 

 Nově vzniklý automat musí být před vykreslením zúplněn. Zúplnění znamená, že je 

zkontrolováno, zda každý stav obsahuje přechody pro každý symbol abecedy, pokud ne, je 

přechod doplněn.  

 

5.6 Převod konečných automatů na minimální tvar 

5.6.1 Třída ComplexState 

Minimalizace také využívá třídu ComplexState, jak bylo zmíněno v kapitole 5.5.1. Stejně jako 

Převod na deterministický konečný automat používá metody pro výpočet následujícího stavu, 

avšak používá na rozdíl od převodníku ještě metody pro vrácení indexu stavu nebo index 

abecedy. 

5.6.2 Implementace převodu KA na minimální tvar 

Redukce nám odstraňuje nedostupné a nadbytečné přechody, více je tato problematika popsána 

v kapitole 3.6.  Abychom mohli automat redukovat, musí být automat deterministický. Proto 

jako první operaci ve třídě redukceAutomatu provedeme převod na DKA.  Pokud je automat již 

deterministický a provedeme u něho převod na deterministický konečný automat, automat se 

nezmění. Třída dále postupuje stejně, jako jsme popsali ve výše zmíněné kapitole. Nejdříve se 

přesvědčíme, zda je automat úplný, pokud není, zúplníme ho.  

 Další operací, kterou provedeme, bude odstranění nedostupných stavů. O to se postará 

metoda detekceNedostupnychStavu. Metoda pracuje tak, že na počátku si určíme počáteční stav, 

z něho zjistíme, do kterých dalších stavů se dostaneme a dostupné stavy si uložíme 

do ArrayListu. Takto budeme procházet všechny dostupné stavy, ty, do kterých se nedostaneme, 

budou označeny jako nedostupné. Po určení, které stavy jsou nedostupné, si zbylé stavy 

rozdělíme na přijímající a nepřijímající. Nepřijímající jsou ty, které mají parametr typ nastaven 

jako TYP_END nebo TYP_STARTEND. V dalším cyklu potom postupně doplňujeme tabulku, 

přesně tak, jak jsme popsali v teoretické části. Cyklus probíhá do té doby, dokud nová a stará 
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tabulka nejsou totožné. Jakmile k tomu dojde, cyklus se ukončí. Po jeho skončení je z nově 

vzniklých stavů a přechodů vytvořen nový automat. 

5.7 Zrcadlový obraz 

Operace zrcadlový obraz je velice jednoduchou funkcí, byla popsána v teoretické části, 

v kapitole 3.4. Její podstatou je, že přehodí koncové stavy za počáteční a naopak a otočí 

přechody tak, že přechodová šipka bude směřovat opačný směrem, tedy bude začínat ve stavu, 

ve kterém končila a končit ve stavu, ve kterém začínala. Tímto postupem je naprogramována 

i metoda pro tvorbu zrcadlového obrazu KA. 

 Funkce zrcadlový obraz si načte do pomocných dynamických polí stavy a přechody 

a potom postupně v prvním cyklu budeme stavy procházet a pro každý z nich kontrolovat, 

o jaký typ stavu se jedná. Pokud nalezne stav startovní, zamění jej za koncový a naopak, pokud 

nalezne stav typu konec, vymění jej za typ startovní. Stavy typu start-konec a normální stavy 

nemusíme řešit. Druhý cyklus nám bude procházet příslušné přechody. U každého z nich 

přehodí stav, ze kterého přechod vychází za stav, ve kterém končí.  Stavy, ve kterých přechod 

končí, budou analogicky nahrazeny výchozím stavem. Tímto provedeme operaci zrcadlový 

obraz. 

5.8 Převod na normovaný tvar 

Převod konečného automatu na normovaný tvar nám odstraňuje v automatu nedostupné stavy, 

tedy stavy, které nemají žádný význam na funkci automatu. Více je popsáno v kapitole 3.5. 

Postup pro odstranění nedostupných stavů a pro přejmenování stavů v automatu 

naprogramovaných v aplikaci dodržuje postup, který je uveden v této kapitole. 

 Na začátku algoritmu jsou zjištěny jednotlivé symboly abecedy, které automat obsahuje. 

Potom si zjistíme počáteční stav automatu. Je to stav, který má parametr typ nastaven jako 

startovní nebo startovní a zároveň koncový. Poté, stejně jako je uvedeno v teoretické části, jsou 

vytvořena dvě dynamická pole. V jednom z dynamických polí se ukládají stavy, které ještě 

nebyly zkontrolovány, a bude se u nich ještě zjišťovat, do jakých stavů přecházejí. V dalším 

dynamickém poli si budeme ukládat již stavy, které zkontrolovány byly. Pořadí stavů, ve kterém 

jsou uloženy v druhém poli, odpovídá postupu popsanému v kapitole 3.5. Tedy nejdříve je 

zkontrolován počáteční stav, následující stav je ten, do kterého přechází první symbol abecedy, 

pokud ovšem tento symbol cyklí ve stavu, ze kterého vychází, je jako následující stav označen 

ten, do kterého přechází symbol, který je další v pořadí. Tento postup aplikujeme na všechny 

stavy, které jsou v prvním dynamickém poli, stavy, které nebyly ještě zkontrolovány. Při 

následném vytvoření již redukovaného automatu jsou poté postupně brány stavy, které jsou 

ve výsledném dynamickém poli. Jako název jsou jim přiřazována čísla z posloupnosti 

{1, 2, 3, …, n}. Nakonec jsou doplněny přechody. Přechody, které nikam nevedou, jsou 

odstraněny pomocí metody pro odstranění nedostupných přechodů. 
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6. Závěr 

Hlavním cíle práce bylo doplnit program o operace s konečnými automaty a spolupracovat 

s kolegou, který doplnil program o operace s regulárními výrazy jejich zadávání a úpravu, 

převádět KA na regulární výrazy a převod regulárních výrazů na nedeterministický konečný 

automat. 

 Přínos programu spočívá v tom, že neexistuje mnoho editorů pro konečné automaty, 

které by zvládaly provádět s KA, operace průnik, sjednocení, převod nedeterministického 

konečného a zobecněného nedeterministického konečného automatu na deterministický 

konečný automat, převést konečný automat do minimálního nebo normovaného tvaru a zároveň 

umí generovat i výstup pro latex prostřednictvím GasTeXového překladače. To je hlavní přínos 

programu. Program se stal nyní více komplexní, není to už jen pouhé kreslítko. Nyní si v něm 

můžeme simulovat a kontrolovat složitější operace. 

 

Martin Bachořík 
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