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Leerdoelen: Rijen, Structuren, Functies, Finite State Machines

Finite State Machines (eindige automaten)

Een eindige automaat is een veel gebruikt model voor berekeningen in de informatica. Een eindige
automaat wordt ook in het Nederlands vaak aangeduid als finite state machine, of kortweg FSM. In deze
opgave laten we zien dat er ook praktische dingen mee gedaan kunnen worden.

Een eindige automaat bestaat uit een verzameling, S, van toestanden (inderdaad die verzameling
moet eindig zijn). Op ieder moment is de automaat in een van die toestanden. Een van deze toestanden,
s0, is aangewezen als de starttoestand. Als de automaat aangezet wordt is hij in de starttoestand s0.

Op basis van een input kan de automaat een toestandsovergang maken. Als de automaat in toestand
s is, kan hij bij invoer i overgaan in toestand t. Bij zo’n overgang zal de automaat ook uitvoer, o,

produceren. We geven zo’n overgang vaak aan als s
i/o−−→ t. De overgang van toestand s0 naar s1 met als

invoer de letter ′a′ en uitvoer de string ′′AA′′ wordt dus geschreven als s0

′a′/′′AA′′−−−−−−→ s1.
We tekenen vaak plaatjes van eindige automaten om het gedrag voor mensen inzichtelijk te maken.

De automaat die de invoeren 0, 1 en \0 herkent en het bepaalt of het aantal 1en even of oneven is kunnen
we tekenen als:

Deze machine heeft de uitvoer even als het aantal 1en even is, anders is de uitvoer oneven. De invoer \0
geeft het einde van de invoer aan. Een aantal toestanden heeft hier ’toevallig’ een naam die overeenkomt
met invoer symbolen. De toestand 0 interpreteren we als even, de toestand 1 als oneven, en -1 als einde.
Het pijltje dat ’uit het niets’ naar de toestand met de naam 0 gaat, geeft de begintoestand aan.

In een formele beschrijving volgens Mealy, is een finite state machine een 6-tuple (samenstelling van
6 onderdelen):

M = (S, Σ, Γ, s0, δ, σ).

Hierin is S de verzameling van toestanden, Σ de verzameling van invoersymbolen, Γ de verzameling van
uitvoersymbolen, en s0 de begintoestand. De toestandsovergangen worden beschreven door de functie
δ. Deze functie krijgt de huidige toestand en de huidige invoer als argument en heeft een toestand als
resultaat. Het type van deze functie is dus δ :: S × Σ → S. Op dezelfde manier beschrijft σ de uitvoer:
σ :: S × Σ → Γ. Omdat ’n functie bij een stel argumenten (hoogstens) één resultaat heeft is zo’n Mealy
machine deterministisch.

Voor bovenstaand voorbeeld is de verzameling mogelijke toestanden S = {0, 1,−1}, het invoer alfabet
Σ = {′0′,′ 1′,′ \0′}, het uitvoer alfabet Γ = {”even”, ”oneven”, ””}, de begintoestand s0 = 0, en de
toestandsovergangfunctie δ en uitvoerfunctie σ zijn:

δ(0,′ 0′) = 0 σ(0,′ 0′) = ””
δ(0,′ 1′) = 1 σ(0,′ 1′) = ””

δ(0,′ \0′) = −1 σ(0,′ \0′) = ”even”
δ(1,′ 0′) = 1 σ(1,′ 0′) = ””
δ(1,′ 1′) = 0 σ(1,′ 1′) = ””

δ(1,′ \0′) = −1 σ(1,′ \0′) = ”oneven”
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Op dezelfde manier kunnen we een machine maken die bepaalt of het aantal ′n′en in een tekst even of

oneven is. We hebben dan heel veel overgangen nodig van het type 0
′a′/””−−−−→ 0, 1

′b′/””−−−−→ 1, .... We tekenen
deze overgangen meestal door de invoer weg te laten, dit heeft dan de betekenis ”voor alle andere invoer”.

In deze opgave zullen we werken met een C++ implementatie van eindige automaten. Als normale
toestanden gebruiken we opeenvolgende integers vanaf 0. Als je wil mag je daar natuurlijk namen voor
verzinnen door het definiëren van geschikte constanten. Het invoeralfabet is steeds de verzameling van
characters, en de C-strings zijn het uitvoeralfabet.

const int OutputLengte = 30;
typedef int State ;
typedef char Input ;
typedef char Output [OutputLengte ] ;

Een toestand is de eindtoestand als er geen overgangen voor die toestand gedefinieerd zijn. We zullen
hier steeds −1 voor gebruiken. We offeren een character op, de %, om een willekeurig character aan te
duiden. In de uitvoer betekent een % dan het huidige invoercharacter.

const State EindState = −1;
const Input AnyChar = ’%’ ;

Als je het echt algemeen zou willen maken kun je een echte % aangeven met \%, maar dat hoeft hier niet.
Om een overgang aan te geven gebruiken we een structuur die de invoer, uitvoer en de nieuwe toestand

aangeeft. De huidige toestand is dus impliciet.

struct Trans
{

Input in ;
State next ;
Output out ;

} ;

We kunnen een instantie van deze structuur maken als

Trans eenOvergang = {’\0’ ,0 ,"even"} ;

Zo’n structuur bevat dus een vast aantal elementen. Ieder van die elementen heeft een naam en een type.
In tegenstelling tot rijen mag het type van die elementen verschillend zijn. Door middel van de naam
kunnen we een veld uit een structuur selecteren. Zo vinden we de invoer als eenOvergang.in en het
eerste character uit de uitvoer als eenOvergang.out [0] .

De hele eindige automaat vinden we als een tabel van die overgangen. Per toestand hebben we een
rij van overgangen. In totaal hebben we dus een rij van rijen van overgangen.

const int Nstates = 20;
const int MaxTrans = 10;
typedef Trans Table [Nstates ] [MaxTrans ] ;

De machine die bepaalt of het aantal ’n’ en ’N’en in een tekst even is definiëren we zo als:

Table tableEven
= {{{EOF ,EindState,"even\n"} ,{’n’ ,1 ,""} ,{’N’ ,1 ,""} ,{AnyChar, 0 ,""}}

,{{EOF ,EindState,"oneven\n"} ,{’n’ ,0 ,""} ,{’N’ ,0 ,""} ,{AnyChar, 1 ,""}}
} ;

Hierin is EOF het einde file teken (End Of File). Alle overgangen voor toestand 0 vinden we als
tableEven [0] . De nieuwe toestand voor overgang 0 van toestand 1 vinden we als tableEven [1][0]. next.

Let erop dat je op deze manier alleen een structuur kunt vullen bij de declaratie. Als je later een
structuur wil vullen of veranderen moet je dat veld voor veld doen. Bijvoorbeeld de volgende toestand
voor de eerste overgang in toestand 1 kunnen we veranderen door tableEven [1][0]. next = EindState.

Op dezelfde manier maken we een tabel die de invoer kopieert naar de uitvoer als:

Table tableKopie = {{{EOF ,EindState,"\n"} ,{AnyChar, 0 ,"%"}}} ;
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en een machine die het woord kat met hoofd of kleine letter herkent in een tekst. Iedere keer als dit
woord herkend is zal er "kat" naar de uitvoer geschreven worden. Een null-character geeft hier het einde
van invoer aan en produceert een punt en een regelovergang als uitvoer.

Table tableKat
= {{{’k’ ,1 ,""} ,{’K’ ,1 ,""} ,{’\0’ ,EindState,".\n"} ,{AnyChar, 0 ,""}}

,{{’k’ ,1 ,""} ,{’K’ ,1 ,""} ,{’a’ ,2 ,""} ,{’A’ ,2 ,""} ,{’\0’ ,EindState,".\n"} ,{AnyChar, 0 ,""}}
,{{’k’ ,1 ,""} ,{’K’ ,1 ,""} ,{’t’ ,0 ,"kat"} ,{’T’ ,0 ,"kat"} ,{’\0’ ,EindState,".\n"} ,{AnyChar, 0 ,""}}
} ;

Let op de overgangen als {’k’ ,1, ""} (bijvoorbeeld 2
′k′/””−−−−→ 1) in alle toestanden. Deze zorgen ervoor

dat ook in de invoer kakat de kat in de laatste drie letters netjes herkend wordt.

Opdrachten

• Implementeer een functie bool gezond (Table table) die controleert of de gegeven tabel een nette
finite state machine beschrijft. Punten die je zou moeten controleren zijn:

– Bevat de tabel voor iedere gebruikte state binnen MaxTrans een overgang voor het any char-
acter %.
Bedenk dat states opeenvolgend genummerd moeten zijn en dat je altijd in toestand 0 begint.
Je kunt dus bepalen hoeveel toestanden er meedoen.

– Komen er geen ongeldige states voor.

– Zijn er voor geen enkele state meer overgangen voor de zelfde invoer. De records na de overgang
voor % zijn in het algemeen niet gedefinieerd en moet je dus ook niet onderzoeken.

• Implementeer een functie State delta(Table table, State s , Input i) die gegeven de argu-
menten de nieuwe toestand oplevert.

• Implementeer ook een functie void sigma(Table table, State s , Input i) die de uitvoer die
hoort bij deze argumenten naar de uitvoer schrijft.

• Maak de functie void fsm (Table table, char input []) die de gegeven finite state machine
uitvoert voor de gegeven invoer als C-string.

• Vul ook de functie void fsmFile(Table table, char naam []) in. In de gegeven definitie worden
alle letters één voor één uit de file met de gegeven naam gelezen. De bedoeling is dat deze letters
aan de gegeven fsm worden gevoerd.

• Maak tot slot zelf een fsm (als tabel) die eenvoudige tekst omzet in HTML-code. In de lopende
tekst wordt een lege regel vervangen door de code <br> (break).

Iedere regel die begint met "o " wordt gezien als een nieuw punt. Deze "o " wordt zelf niet
afgedrukt. In HTML worden alle punten samen ingepakt tussen <ul> en </ul>. Ieder punt staat
tussen de codes <li> en </li>. Een punt mag hierbij over meerdere regels lopen. Een lege regel
geeft het einde van de rij met punten aan. Zo zal de tekst

regel een

regel twee
o punt 1
o punt
2

laatste regel.
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omgezet moeten worden in iets als:

regel een
<br>
regel twee
<ul>

<li>
punt 1
</li><li>
punt
2
</li>

</ul>
laatste regel.

Knip en plak deze tekst naar een bestand als demo.html en open het in je browser om te zien of
deze de HTML-code begrijpt.

Als je het wil kun je het natuurlijk zo veel mooier maken als je wil. Bijvoorbeeld een code bedenken
voor lege regels binnen punten, of subpuntjes maken via regels die beginnen met "- ". Voor
subpuntje gelden precies dezelfde regels als voor gewone punten. De hele rij moet tussen een eigen
<ul> en </ul> staan, en ieder punt weer tussen <li> en </li>

Hints:

• Behalve voor het eerste onderdeel moet je per onderdeel slechts enkele regels code schrijven. Als je
meer nodig denk te hebben doe je het waarschijnlijk niet goed.

• De fsm voor het laatste onderdeel heeft ongeveer 6 toestanden nodig.

• De gebruikte types en het lezen van een file zijn voorgegeven in de file fsm .cpp die je op de website
kunt vinden.

• Bedenk je dat je niet alles kunt doen met de gegeven finite state machines. Zo zal het tellen van
het aantal ’a’s in een tekst niet lukken als je geen bovengrens weet.

Inleveren

Vóór woensdag 25 oktober, 8:30 uur via Blackboard. Je hebt een week langer dan normaal wegens de
herfstvakantie. De beoordeling van deze opgave telt mee voor je practicumcijfer. Vergeet niet om in
je uitwerking duidelijk je naam en die van je practicumpartner te vermelden. Vermeld de naam van je
practicumpartner ook als commentaar bij het ingeleverde werk op Bb. Lever samen maar één keer de
opgave in! Zet de uitvoer van je programma als commentaar in het programma. Zo kunnen we direct
het resultaat van de testen beoordelen.
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